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Metas VII

Politiszkos žinios. mę), idant į 48 valandas atsaky
tų, ar sutinka ai>t atidavimo wi-

Amerika.
Amerikos prezidentas važinėja i 

dabar po visokius miestus, laiko 
prakalbas iszgirdamas savo poli 
tikę, taigi daro teip, kaip partijų | 
kandidatai elgiasi priesz rinki
nius; prezidentai pats iki sziol 
politiszkoms agitacijomis ne užsi
imdavo, bet palikdavo agitacijas 
apmokamiems politikieriams. Ar 
ta nauja įvesta prezidento 
McKinleyo mada iszeis jam ant 
tfero ar ant blego, parodys ta rin
kimai, koki atsibus kitę metę.

Karė ant Filipinų salų jau isz- 
tikro prasidėjo smarkiau*, ameri
konai, apturėję pastiprinimu, pra
dėjo traukti tolinus į salos vidu
rius ir po smarkesnių ar mažes
nių muszių, nužudę po kelis ka
reivius, užima dar vis tik tuos 
paežius miestus, kurie jau ne vie
nę kartę buwo į jų rankas patekę. 
Dabar jau ketina sykj užimtų: 
ne apleisti, bet visgi jau isz ke
lių priversti buvo vėl pasitrauk
ti. Traukimas eina labai paleng 
wa, kadangi keltai iszmirkę, ne
tikę, kanuoles, vežimus su val
giais ir amunicija galima isz 
klampynių iszvilkti su labai di
deliu vargu. Kariaunos dalys, 
kokios per greitai pryszakin nu
žengia, kadangi vežimai ne gali 
pasekti, turi grįžti atgal, ant ke
lio valgio niekur ne gauna. Da
bar tnusziai pasitaiko jaunuoli-į 
tai, bet jie ne dideli, tokių dide , 
lių filipinieczių pulkų, kaip buvo Į 
isz pradžių, jau dabar amerikonai | 
ne patinka, matyt, kad Agurnaldo 
iszskyrstė savo kareivius į mažus 
pulkelius ir juos iszmėtė po visas 
apygardas ant kelio amerikonų. 
Filipiniecziai paprastai, kur nors 
krūmuose pasislėpę,laukia prieszų j 
kada jau tie prisiartina, paleidžia: 
tiek szuvių, kiek tik gali ir iszsi-: 
skyrėto vėl po krumus; iszgau- 
dyti jų visai ne galima. Kiti tę j 
patį daro tyczia parengtuose ap
kasuose. Rods tokiuose susitiki
muose ne daug amerikoniszkų 
kareivių žūsta, bet kad jie atsi-i 
tinka nuolatai, tai sudėjus į kru-j 
va mažaa nuotrotas, jos pasidaro; 
gana didelės.

Dabar laikraszcziai pTanesza, 
buk Manillej tilipiniecziui buvo 
berengę netikėlę pasikėlimę 
priesz amerikonus, tik tę mat ko
kiu ten budu amerikonai užuodė 
ir gerai pasirengė. Keli isz czia- 
buvių policijantai, kurie prigulė
jo prie suaalbio, likosi suaresz- 
tuotijdaug cziabuvių, matyda 
mi, kad netikėtas užpuolimas ant 
amerikonų ne pasiekė, slapta 
iszbėgo isz Manillės ir pristojo 
prie stovinezių miesto aplinkinė
se pasikėlėlių.

Karė ant Filipinų, kurios palo 
ne matyt, nors ję prie kiekvienos 
progos iszgiria prezidentas 
McKinley, randa vis daugiaus 
prie^zinįkų, isz ko nori pasinau
doti ne seniai susitvėrusi antiim- 
perijalistų lyga, kuri per rengia
mus visokiuose Amerikos mies
tuose susirinkimus pradėjo agi
tuoti ne tik priesz paczię karę, 
bet ir priesz ję garbinantį prezi
dentę.

sų nesutikimų ant nusprendimo 
terptautiszko santaikos sūdo, ati
tolinimo savo kariaunos nuo 
fransvaaliaus rubežių ir ar pažada 
daugiaus nesikiszli į vidurinius 
abiejų republikų reikalus? Ka
dangi Anglija nedavė- tokio atsa-' 
kjmo, kokio nuo jos reikalavo, 
tai Transvaaliaus ir Oranijos ka
riauna perėjo per rubežių ir įsi
veržė į angliszkas valdybas. 
Wiena jų dalis įsiveržė į kolioni- 
ję Natai, kurios didesnė dalis 
baltveidžių kolionistų yra holan- 
diszkos kilmės, taigi tos paezios ! 
kę transvaaliecziai ir oraniecziai, 
kita gi kariauna traukinant gar-| 
šių deimantų kastynių Kimberley, Į 
kur yra garsus Rhodes, tikras da- i 
bar užgimusios karės kaltinįkas. 
Angliszki laikraszcziai paduoda, į 
buk Transvaaliaus randas pasky Į 
rė dovanę 5000 svarų sterlingų į 
arba 125000 už ‘Rhodeso galvę. ■ 
Iki sziol vienok dar didesnių su
sitikimų ne bavo, anglijonai ap
leidžia savo namus ir bėga kaip 
galėdami toliaus nuo rubežiaus, į 
krasztus.kur yra daugiaus anglisz 
kos kariaunos. Nataliuj jos 
ėsę į 15000, bet ežia gabena jos 
vis daugiaus isz angliszkų valdy 
bų:Kanada duoda 1000 kareivių, 
nors nuo jos reikalavo tik 500; 
isz Indi jų jau daugiaus siųsti ne 
gal. Transvaaliecziai užėmė jau 
Nataliuj miestę Nev Castle ir ap
stojo Mafeking, kuriame yra 2000 
angliszkos kariaunos ir liuosno- 
rių. Kaip sako, transvaaliecziai 
kelis kartus bandė tę miestę verž
te paveržti, bet buk jų užpuoli
mus anglijonai numuszė. Dabar 
vienok transvaliecziai pertraukė 
dūdas vedaneziasvandenį į mies
tę. Dėl stokos vandens gal už- 
sidarusiems Mafekinge anplijo- 
nams atseis pasiduoti pirmiaus,ne
gu paspės ateiti didėji anglijonų 
armija. Teipjau apstotas isz vi
sų pusių ir miestas Kimberley. 
Maži transvaalieczių pulkeliai ar
do tiltus ir tokiu budu sunkina 
anglijonams atėjimę į pagelbę 
apgultiems miestams. Tuom 
tarpu mat transvaaliecziai ge
naus stovi negu anglijonai, bet 
paskutiniai nenusimena, jų ka
riaunos virszinįkai sako, kad ne
užilgo bus visai kitaip, kad jie 
iszvys atgal įsiveržusius trans- 
vaalieczius.

Galima isztikro to ir laukti, 
kadangi Transvaalius ir Oranijos 
republika ne didelės vieszpatys- 
tės, skaitlius baltveidžių gyven
tojų abiejose republikoee ne pe
reina 400000, Anglija gi su vi 
soras savo valdyboms skaito ne
toli 400 milijonų gyventojų, tai
gi ant vieno transvaalieczio 
iszpuola beveik 1000 anglijonų. 
Anglija krasztas turtingas, abi
dvi gi anos republikos, priesz 
kurias stoja milžiniszka Anglija, 
nežiūrint ant savo aukso kasty
nių—yra vargszės ir jose ėsan- 
czios aukso kastynės yra svetimų 
kompanijų, daugiausiai angliszkų 
rankose. Tuom tarpu toms kom
panijoms Transvaaliaus randas 
uždraudė iszvežti svetur jų isz- 
kastę auksę, dalį jo, isz viso už 
15000000 konfiskavo randas, pa
ėmė ant karės reikalų, Anglijo-

sios dalys: amerikonų, vokieczių, 
skandinavų holandieczių, pran-

užpuolė ant kaimų krikszczionisz- 
kų armėnieczių, iszpleszė gy-

Pieszimo mokslainčs IIlO-ĮP'lę. Į tę patį wagonę, kuršė- į anę kliosztorių koksai nepažįs- 
kintinių paiszintų paroda. dėjo ameriaonė, įsėdo gerai tarnas niekam vyriszkis, kuris

Pietini Afrika.
Karė terp neprigulmingų pie

tinės Afrikos republikų Transvaa
liaus ir Oranijos isz vienos pusės 
ir Anglijos isz kitos prasidėjo 
nuo seredos pereitos sanvaitės. 
Anos terp savę susiriszusios ant 
atsigynimo priesz Angliję repu
blikos, matydamos, kad galingas 
prieszas, nežiūrint ant peikimų 
viso civilizuoto svieto, rengiasi į 
karę, traukia isz visų savo val
dybų kaiiaunę ant minėtų repu
blikų rubežiaus,iszsiuntė Anglijai 
uliimatum (paskutinį reikalavi-

euzų, airių, belgijonų, net žydų. 
Labiausiai anglijonus erzina ai- 
riszki Iiuosnoriai, taigi Anglijos 
pavaldiniai, jų skaito jau į porę 
tukstauezių ir traukia vis dar 
daugiaus lygiai isz Amerikos, 
Airijos ir isz visokių angliszkų 
valdybų. Angliszki laikraszcisi 
reikalauja, idant kariaujanti 
Transvaaliaus pusėj airiai, jeigu 
pateks į anglijonų rankas, kad 
butų tiesiog, be sūdo suszaudyti. 
Laikraszcziai teiposgi garsina, 
buk raudas pasirengęs atiduoti 
po sudu airiszkus parlamento pa
siuntinius už jų prilankumę 
Transvaaliui. Toks anglijonų 
pasielgimas ne tik airių uenugaz- 
dys, bet gal sukelti visę įAiriję, 
jeigu tikt dabar pradėta karė 
neis teip lengvai, kaip ję pradėję 
Anglijos politikieriai tikėjo. 
Apart jaunų europeiszkų liuosno-

ventojų turtus, triobas iszdegino, 
iszskerdė ne mažai žmonių. L’ž 
puolime, kaip sako, ėrae dalyvu- 
mę ir turkiszki kareiviai. Sul 
tonas rods iszleido atsiliepimę, 
kad pabėgusiems į Maskoliję ar- 
meniecziams atleidžia kaltes, 
bažuyczias, kliosztorius ir namus, 
koki laike buvusių maisztų likosi 
iszdeginti, atstatys su rando pri
sidėjimą. Tas labai gražiai isz- 
rodo, liet isztikro paliepimas sul- 
tano, turbut, nesiduos iszpildyti, 
kadangi nuo seniai negaudami al
gų kareiviai, plėszdami stengiasi 
maitytiesi, plėezia gi paprastai 
krikszcziouiszkus kaimus. Kas- 
link gi atstatymo bažnyczių ir 
namų už rando pinįgus, tai kaip 
tę iszpildyti, jeigu rando kasos 
tuszczios, jose nėra pinįgų ant 
i&zmokėjimo algų kareiviams ir 
urėdnįkams.

Wilniuje porę metų atgal pa
rengė pieszimo mokslainę. Joje 
mokina ne likt tetchniszko pie
szimo, bet teiposgi pieszimo 
abrozdų, tepliorystos, modeliavi
mo ir tt. Szį metę mokslainės už- 
weizda parengė mokintinių ir jų 
mokintojų abrozdų parodę. 
Yra ežia ne tik techniszki paiszi- 
niai bet visoki ir nuteplioti 
ahrozdai. Dailus yra nuteplioti 
abrozdai ^Vilniaus ir jo aplinki
nių akademiko Trutnevo, teipos
gi akvareles ir tt. Matyt ežia 
vienok daugiausiai maskolių ir 
maskalkų darbų; nežinia kodėl 
lietuvių nė patašinių,nė nuteplio
tų abrozdų nematyt? Argi jie ne 

i nori visai tepliorystos pasimoky
ki? Paroda parengta Montvilos 
į namuose.

Isz Abelių, kaimo gub.

apsirėdęs vyriszkis, pradėjo su tuom tarpu apsistojo Merkinėj; 
ję kalbėti ir pasiūlė patraukti jis, kaip pasakoja žmonės, kalbi-
dumę nuo jo popieroso. Wos 
spėjo patraukti, tuojaus užmigo, 
o tęsyk ansai vyriškis iszkrau- 
stė kidzenius, isz kurių iszėmė 
2000 rubl. pinįgais, auksinį laik
rodėlį ir tokį jau lenciūgėlį; nuo 
pirsztų numaustė žiedus.

Dideli palaikai Amerikoj.
Maskoliszki laikraszcziai pra- 

neaza, kad po pasikėlimui letikų 
183u nl. isz Keidainių iszkeliavo 
į Amerikę bajorus Pranciszkus 
Petrusevyczius. Amerikoj jis pa
stojo į kariumene ir už kokį ten 
atsižymėiimę randas padovanojo 
jam didelius žemės plotus ant 
upės Mišsissippi. 1836 m. Petru- 
sevycztus likosi užmusztas meksi- 
koniszkųj karėj. Apart minėtų 
žemės plotų užimanezių visę pa

na gražesnes merginas keliauti su 
juom į Jeruzolimę. Kad tik Lie
tuvos merginos, patikėjusios ne
pažįstamam vadovui, nepatektu, 
vieton į Jeruzolimę, į kokio Tur
kijos miesto paleistuvystės na
mus!

Uždraudė kirsti medžius.
VVilniaus girių apsaugojimo 

komitetas, užtėmyje^, kad savi- 
nįkas dvaro Zamchovo, dvarpo
nis Doboszinski, Dienos pavie- 
tyj, Wilniau8 gubernijoj, pradėjo 
naikinantį kirttmę medžių jam 
prigulineziose giriose, kurių iki 
sziol ir teip jau per daug išskir
to, ant tūlo laiko uždraudė jam 
kirsti ir pardavinėti medžius jo 
savaszczia ėsaneziose giriose.

nai gali atgal iszvyti į savo val
dybas įsiveržusius transvaalie 
ežius,bet pas juos įsiveržti bus jau 
ne teip lengva. Wisus perėjimus 
tarpkalnėmis vedanezius teip į 
Transvaalių, kaip ir į Oranijos re- 
publikę tų republikų gyventojai, 
vadinami būrais, sudrutino ap
kasais, ant kalnų užvilko toli 
siekianezias maszinines kanuoles; 
vienę isz tokių tarpkainių gina 
vokiszki iiuosnoriai. Liuosnorių 
traukianezių į pagelbę užpultoms 
pietinės Afrikos republikoms ne 
trūksta: yra gerai apsiginklavu

rių, traukia į pagellię užpultoms . 
Afrikos republikoms ir seni žmo
nes: buvę 1859 ir 1860 m. Gari-! 
baldžio Iiuosnoriai teipoegi pa
siūlė savo pagelbę. Pagarsėjęs j 
pereitę metę isz priežasties užgi
musių nesutikimų terp Prancuzi-1 
jos ir Angbjoe už Faszodę pran- 
cuziszkas majoras Marchand bu
vo užsimanęs su prancuziszkais 
liuosnoriais keliauti į Transvaalių 
ant atkerszyjimo Anglijai, bet' 
prancuziszkas randas ne davė i 
jam daleidimo. Pasisekimas isz 
pradžių, užėmimas kelių miestų, 
isznaikinimas dviejų su kanuo- 
lėms apginkluotų apkaustytų 
plienu trukių pakelia dvasię vi
sų holandiszkos kilmės pietinės 
Afrikos gyventojų, jie gal pasi
kelti visose angliszkose pietinės 
Afrikos valdybose, o tęsyk pra
dėta karė galėtu pasibaigti teip, 
kaip szimlas metų atgal pasibaigė 
Sziaurinėj Amerikoj, taigi is«wi- 
jimo anglijonų isz visos pietinės 
Afrikos.

Maskolija.
Maskolijos caras grįžta jau isz 

Wokietijos namon; grįždamas 
vienok užvažiuos į Potsdamę į 
sveczius pas Wokietijos ciecorių, 
isz ežia gi keliauja jau tiesiog na
mon.

Paryžiuj pasibaigė santaikos 
sūdąs su-zauktas aut praszalinimo 
užgimusių nesutikimų terp An-' 
glijos ir Wenzueles, kurios szmo- Į 
tę 60000 ketvirtainių mylių no
rėjo užimti Anglija. Wienu isz 
svarbiausių audžiu buvo masko- 
liszko caro paskirtas profesorius 
Martens. Sūdąs tasai pripažino 
Anglijai beveik viskę, kę ji gei
dė, Wenezuelei gi tik 100 mylių. 
Prancuziszki laikraszcziai dabar 
garsina, buk isz pats pradžių gū
džios susikalbėjo iszduoti nu- 
sprendimę ant Anglijos naudos, 
kę buk ant galo susekė ir ameri- 
koniszki Wenezueles apgynėjai. 
Tie pats laikraszcziai sako, buk 
pirma jau buvo padarytas terp 
Maskolijoe ir Anglijos sutarimas, 
kad isz to santaikos sūdo Anglija 
kuo daugiausiai pelnytu, o už tę 
Anglija žadėjo ne stabdyti Mas- 
kobjos prie grėbimo vis didesnių 
Chinų plotų. Buk caras prisakė 
Martensui iszduoti nusprendtmę 
ant Anglijos naudos. Jeigu teip 
— tai iszpuola, kad turbut ir ki
tuose atsitikimuose, kaip antai 
pietinėj Afrikoj, Maskolija An
glijos nestabdys, o kol Maskolija 
į tarpę nesikisz, nesi k isz 
ir kitos tautos. Nežinia tik, ar 
prancuziszkų laikraszczių garsi
namos žinios yra teisingos.

Balkanų pussalls.
Ant Balkanų pussalio vėl pra

sidėjo maisztai. Albanijoj jau 
keliose vietoęe atsitiko kriksz- 
czionių pjovyfiės. Skerdynės at
sinaujino ir Armėnijoj: turkai

Isz Lietuvos.
Nereikalauja daugiaus | 

aukų.
Wilniaus dalis maskolLzkot- 

Raudonojo Kryžiaus draugystės 
garsina, kad nereikalauja dau
giaus aukų ant suszelpimo ba- 
dilojanczių rytinės Maskol jos gy-! 
ventojų, kadangi ligos terp ba- j 
duojanezių pasiliovė, o szių metų 
užaugimas tuose krasztuose buvo : 
užganėdinantis Wilniaus Raudo
nojo Kryžiaus draugystės dalis 
ant suszelpimo baduojanezių mas
kolių surinko isz viso 21736 
rubl. 66 kap.; katalikiszki kunį- 
gai, ant vyskupų prisakymo, su
rinko beveik pusę tos sumos, 
pridėjus dar katalikų aukas sudė
tas be bažnyczioe tarpinįkystės, 
iszpuls, kad Lietuvos katalikai į 
sudėjo beveik f visų aukų su-Į 
rinktų Wilniaus Randonojo Kry
žiaus draugystės ant suszelpimo 
rytinės Maskolijos baduolių. No
rėtume žinoti, kur ir kada mas
koliai szelpfe savo aukomis nelai
mių pasiektus katalikus? Raudo
nojo Kryžiaus draugystė isz tų 
sudėtų aukų iszsiuntė szelpimo 
komitetams 15325 rubl. 33 kap., 
atlikusius gi 6411 rubl. 33 kap. 
aukautojų nepasiklausus, ar jie su
tinka, nusiuntė į dideję minėtos 
draugystės kasę Peterburge.

Zydiszkų rabinų susirin
kimas.

Neseniai VVilniuje atsibuvo su
sivažiavimas žydiszkų rabinų, 
ant kurio, apart rabinų atkako 8 
gaonai (mokycziausi rabinai). Su- 
sivažiavę, apart kitko, nutarė 
protestuoti priesz užmanymę žy
dų sijonistų kolionizuoti žydisz- 
kais iszeiviais Palestinę ir rupin- 
tiesi apie sutvėnmę ateitėj nepri- 
gulmingoe ’ žydiszkos vieszpatys- 
tės Palestinoj, teųiosgi apie pakė- 
limę apezvietimo terp žydų. Ra
binai savo proteste sako, kad jie 
protestuoja priesz tokį užmany
mę, jeigu jo vedimas nebus po 
prižiūra rabinų, kurie dabotų 
kolipnistų tikėjimę. Mat teip 
kaip musų kunįgai, teip ir rabi 
nai ne nori iszleisti žmonių isz po 
savo globos; tik ant tokių užma
nymų sutinka, kur jiems pavesta 
pirmutinė vieta.

Už dorėj imas Kauno gub.
Pagal paskutines maikoliszkos 

žemdarbystės ministerjos pagar
sintas žinias,uiderėjimas szių metų 
Kauno gub. galutinai szitoks: už- 
derėjimas žieminių jawų menkes
nis negu vidutiniszkas, grudai 
smulkus; tę patį reikia pasakyti 
ir apie vasarojus, kuriems užken
kė dar ir vabalai. Wisai prasti 
buvo sodų vaisiai ir daržovės. 
Praazcziausias užderėjimas buvo 
Zarasų ir Kauno pavieniuose.

Neszczia žydei k a P., ant prisa
kymo akuszerės, nuėjo į pirtį iaz- i 
siprausti ir liepė pirtį gerai įkur
ti. Pirtis su sziaudiniu stogu nuo 
to užsidegė, o smarkus vėjas 
liepsnę nesziojo į visas puses, už
degdamas vienę po kitai triobę. 
Anę pagimdžtusię gaisrę žydelkę 
iszneszė laukan isz deganezios 
pirties, kuri tuojaus pagimdė vai
kę. Jos namai ir kromelis teiposgi 
sudegė. Drucziai ugnis užgriebė 
ir katalikiszkę bažnyczię ir pa
skolinimo draugystės biurus ir 
kasę. Iszdegė daug triobų ir kra
melių. tavorai ir daug gyvento
jų daiktų sudegė. Keli szimtai 
žmonių neteko pastogės.

Algos rando szinkorių 
Lietuvoj.

Rando degtinės pardavinyczios, 
kur tik įvestas degtinės mo
nopolius, o tame ir Lietuvoj, pa
dalytos į 3 skyrius; algos szinko
rių normuojąs! pagal skyrių par
davinyczios. Szinkoriai I skyriaus 
pardavinycziose, pagal paskutinį 
rando padavadyjimę, gaus ant 
metų po 700 rublių algos ir apart 
ta dar: gyvenimę, žiburį ir kūrę. 
Alga szinkorių pardavinycziose 
II skyriaus yra 540 rubl., o kar- 
czemose III skyriaus po 360 rubl. 
ant metų.

Jawų prekės.
Pereitę sanvaitę už lietuvisz- 

kus javus mokėjo Liepojuj: už 
pudę rugių 79—81 kap. Ant 
kvieczių pirkėjų ne buvo. 
Avižos paprastos 60—65 kap.» 
vidutinės 66—70 kap., geros 71 
—75 kap., geriausios 76—80 k. 
Miežiai vidutiniai 72—74 kap., 
geriausi 75—78 kap. Grikai 92— 
93 kap. Žirniai 84 kap. Linų Sė
mena 145—150 kap. Kanapių sė
mes 162 kap. Kvietinės klynės 
smulkios 59 kap., vidutinės 61— 
63 kap., stambios 64—66 kap.

Nori parengti wakarines 
mokslaines suaugusiems.

Užstoję-* naujas ^Vilniaus mok
slinio apskriezio užveizėtojas Po- 
pov, sekdamas paveikslę tokio 
jau užveizėtojaus Kijevos apskri
ezio, kaip iszsitarė, nori parengti 
^Vilniuje, ruimuose pradinių 
mokslainių, vakarinius kursuos 
suaugusiems, kur mokys re tikt 
visokių pradinių mokslų, bet ir 
raukų darbo, kas ypacz mote
rims ne butų be naudos. Tę vie
nok bus galima padaryti vien tę
syk, jeigu Popov sugriebs rei
kalingus ant to mierio pinįgus.

Apwogė geležinkelio va
gone.

Prusiazkame trukyj ant geležin
kelio, terp Prūsų parubežinės sta- 
cijo Eidkunų ir maskoliukos 
Kybartų likbai apvogta sugrįžu
si iss Amerikos, turbut žydei ka, 
kuri keliavo pas gimines į Sena-

vietį, Petrusevyczius paliko ir 
didelius kapitalus bankose. Paži
noję isz Amerikos rando pagarsi
nimų laikraszcziuose, jo giminės 
užsimanė tuos turtus pajieszkoti. 
Lietuvoj pasiliko tikras brolis 
Petrusevycziaus, kurisai paliko 
sūnų ir keturias dukteris, suirus 
apsivdė,; dukterys isztekėjo ir 
dabar yra 5 szeimynos palaikėjų. 
Pajieszkoti tų palaikų už 20% jų 
vertėj apsiėmė Kauno advoka
tas, Domininkas Baciarskis. Tūli 
palaikėjai nusidavė pas Ameri
kos konsulių Warscavoj, kurisai 
jiems pasakė, kad Amerikos ran
das iszsiųs jiems palukus nuo ka
pitalo, kurie buk siekia 4 milijo
nų rublių,bet kada iszsiųs, konsu- 
lius nežino. Wisi palaikėjai kata
likai, sėdi ant ūkių. Kaimynai jau 
dabar apkalba, po kiek galės nuo 
palaikėjų iszkaulyti. Kada jie at
siras pinįerus, nežinia, bet iki da
bar jau jiems kasztavo tas 200 
rubl.

Szunes ir Murawjewo pa
minklas.

Lenkiszkas laikrasztis “Dzien- 
uik Chicasoski”, nežinia isz kur 
pasėmęs, ra?zo isz ^Vilniaus, buk 
priesz neseniai pastatytę ežia pa- 
minklę Muravjevo Koriko pra
dėjo rinktiesi miesto szunes, ku
rie staugdami rengė koncertus 
Lietuvos budeliui. Policija vaikė 
szunis, bet jie vėl rinkosi. Nieks 
nežinojo, kę tas reiszfcia, bet pasi
rodė, kad kas ten prie paminklo 
užkasė į žemę vilko taukų. Mums 
vienok rodosi tas negalimu, ka
dangi prie paminklo visada stovi 
policijai! tas.

Ant Katarinos paminklo.
Jan seniai mes praneszėme, 

kad musų tėvynės sostapilėj, 
mieste Wilaiuje, po Muravjevui 
Korikui, maskoliai užsimanė pa
statyti dar vienę paminklę, taigi 
paminklę garsiai paleistuvei, 
ciecorienei Kalarinai II, kuri 
priskyrė Lietuvę prie Maskoli
jos. Susitvėrė jau isz maskolių 
komitetas, kurisai užsiima ant to 
mierio rinkimu aukų. Minėtas 
kamitetas iki sziol surinko jau 
705 rubl. 88 kap.

Ar isztikro pasieks Jeru- 
zolimą?

Neseniai 5 jaunos, gražios mer
ginos Aleksandravo valszcziaus, 
Trakų pav., Wilniaus gub., atai- 
szaukė į valdžias reikalaudamos 
paazpartų. Paklaustos, kur nori 
keliauti, atsakė, kad rengiasi ke
liauti į Jeruzolimę, kur nori pa
stoti į kliosztorių kaipo minyaz- 
kos. Pirm iszdavimo paszpartų, 
valdžios paazaukė merginų tėvus, 
bet kad ir tie sutiko ant merginų 
kelionės į Jeruzolimę, paszpartus 
joms davė. Ant kelionės 
tėvai merginų duoda 
kiekvienai po 100 rubl. Weda ja»
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liko bandavones su pritaikymu 
ant apkurimo peczių kerosino vie
ton malkų ir anglių. Kaip pasiro
dė, ant to nereikia perdirbinėti 
peczių,bet tik įdėti į kiekvienę ne
seniai vieno inžinieriaus iszrastę 
prietaisę. Prietaisa tojė susideda 
isz rezervoaro, į kurį pripila kero
sino, dūdelės,isz kurios teka kero- 
sinas ir isz cilinderio su dūdelėms 
ant iszėjimo pasidarusio gazo. 
Tę cilinderį įdeda į peczių. Minė
tame cilinderyj kerosinas, nežinia 
kokiu bndu, persikeiezia įgazęir 
iszeina pritaisytoms prie jo dūde
lėms; dega jis gražiai balta szvie- 
sa be jokių durnų ir kvapo. Kero
sinas ant kuro sziteip pritaisytoje 
prietaisoje pasirodo daug piges
niu negu malkos: 170 svarų ke
rosino atsako kubiszkam sieks
niui malkų. Kubiszkas sieksnis 
beržinių malkų kasztuoja 8 rubl., 
170 svarų kerosino tik 1 rubl. 
70 kap. (nevalyto kerosino 
-varas po 1 kap). Ant apkurimo 
vidutiniszko didumo kambario 
užtenka 5 svarų kerosino, kas 
kasztuoja tik 5 kap., apkuriant 
gi tę patį kambarį malkoms, isz
puola tris kartus brangiaus. Mas- 
koliszkas randas, pripažindamas 
ano inžinieriaus iszrastę prietaisę 
už labai naudingę, rengiasi ję į- 
westi ant visų kariszkų laivų ir 
juos kurti ne anglimis, bet kerosi- 
nu, kas atseis ne tik daug piginus, 
liet ir daug parankiaus, laivai 
visai ne reikalaus imti anglių.

Karpomis galima užsi
krėsti.

Karpas visi pažįsta — yra tai 
kieti spuogai iszaugę ant odos,dau
giausiai jų buwa ant rankų. Kadan
gi daugelį spuogų gimdo bakte
rijos, kurioms gali užsikrėsti ir 
kitas žmogus, tai klausymas už- 
gema, kas gimdo karpas, ar jos 
teiposgi yra limpanczios? Tirinė- 
jimu to dalyko užsiėmė daktaras 
Lange. Bandavones jis darė su pa
prastoms kietoms karpoms. Per
pjovė jis kelias karpas ir paėmęs 
szmotelius, priskiepyjo ant svei
kos odos pavidale literos I. Į pu
santro mėnesio karpos prigijo 
naujoje įskiepytoje vietoje ir isa- 
augo pavidale literos I. teip kaip 
buvo įskiepyta; iki tam laikui 
oda, kur buvo anie karpų szmo- 
teliai įskiepyti, sugijo ir ji 
toj vietoj buwo visai sveika. 
Į porę mėnesių įskiepytos karpos 
piiaugo-nepaprasto didumo. To
liaus D-ras Lange bandė, trinda
mas wienę isz didesnių karpę, už
krėsti joms odę aplinkui. Tas rods 
nepasisekė, bet užtai į porę 
sanvaiezių iszaugo karpos ant 
dviejų daktaro pirsztų, kuriais 
trynė anę didėję karpę; pirm to 
minėtas daktaras ant raukų kar
pų visai ne turėjo. Taigi pasiro
do, kad karpas gimdo bakterijos, 
kad jos yra limpanczios teip kaip 
ir kitos limpanczios ligos. Karpų 
bakterijų vienok iki sziol surasti 
nepasisekė; turbut jos tęip ma
žos, kad nė su padidi daneliais 
stiklais užtėmyti nė teip lengva; 
gal būt teiposgi.kad jieaskanti jų 
daktarai jieszkojo ne tose vieto- 
ae, kur reikia, kur yra jų lisdai.



Isž Amerikos
SusirinkimasTransvaaliaus užta

rėju.
Nev Yorke, Carnegie bailėj 

atsibuvo susirinkimas užtarėjų 
Transvaaliaus, kurį mat dabar 
Anglija stengiasi, be jokios isz jo 
pusės priežasties,užkariauti. Susi
rinkime ėmė daly vumų tūlos ame- 
rikoniszkos ir holandiszkos drau
gystės ir atsižymėjusios ypatos- 
Susirinkę nusprendė iszreikszti 
savo prilankumę Transvaaliui ir 
paniekę Anglijoj kaipo užpuolikei 
ir nutarimę užgyrė siųsti Ameri
kos, Anglijos ir Transvaaliaus 
randams. Nežiūrint vienok ant 
prilankumo liuosybę ginaneziam 
krasztui daugumos gal Amerikos 
gyventojų, laikraszcziai pagi
rdanti kare priesz teiposgi liuosy
bę ginanezius filipinieczius nesi
drovi visaip niekinti gyventojus 
anų neprigulmingų pietinės Afri- 
ko republikų. -Tame nieko žingei- 
daus nėrajteip viena, kaip ir kita 
isz tų karių juk neturi doriszko 
pamato; priežodtis sako, kad ne 
doras visada nedorę apgiiia.

Amerikos iszvežimas.
Per rugsėjo mėnesį isz visos 

Amerikos iszgabenta taworų į ki
tus krasztus: jawų už 125140471, 
taigi ant $2284607 daugiaus 
negu per tę patį mėnesį pereitų 
metų; mėsos už $2599736, 
taigi ant $82701 daugiaus; pro 
vizijos už $13098371, arba ant 
$654746 mažiaus; medvilnės 
aiiejaus už $17082792, arba ant 
$8153052 daugiaus; mineralisz- 
kų aliejų už $7004628, arba ant 
$2225602 daugiaus. Isz viso gi 
szitų produktų iszvežimas buvo, 
ant $12002216 didesnis negu per 
tokį jau laikę pereitų metų. Per 
visus gi 9 mėnesius szių metų 
iszvežimas buvo ant $36354376 
mažesnis negu per tokį jau laikę 
pereitų metų.

Neregiu vestuves.
Cleveland, Oh. Szitos san- 

vaitės su bato j, namuose sekreto
riaus “Neregių Draugystės”, p. 
Weese atsibus žingeidžios ves
tuvės: jaunavedys 33 m. nere
gys, jaunamartė teiposgi neregė, 
audžia, kurisai suvinezevojo 
jaunavedžius, lygiai neregys, net 
namų savinįkas Weese teiposgi 
neregys. Ant vestuvių užpraszy- 
ta 50 sveczių, bet jie visi nere
giai. Szokėjams griež neregių 
orkestrą. Ant visų vestuvių ne 
bds nė vieno matanezio: 
valgiai bus neregių virėjų 
taisyti.

Bemažo neužtroszko.
Nev York. Holando iszrastas 

povandeninis laivas, isz naujo 
pertaisytas, aplinkinėse czianyk- 
szczio porto atliko bandavones ir 
paskui sugrįžo į portę. Bet kad 
nuo laivo žmonės ilgai ne pasiro
dė, nuplaukė ant jo kelios valtys 
su žmonėms nuo kranto ir rado 
visus 6 jurinįkus pusiau užtrosz- 
kusius gulinezius be žado ant 
grindų. Jeigu žmonės būt ne 
atkakę, be abejonės visi tie juri- 
rinįkai butų visai užtroszkę nuo 
priėjusio gazo.
TarptautiszkAM prekyste* kongre-

Philadelphijoj, Auditorium rū
me Tautiszkos exporto parodos, 
prasidėjo terptautiszkas prekys
tes kongresas, kuriame viso 
svįeto delegatai ima dalyvumę. 
Amerikos delegatų yra apie 500 
ir beveik tiek jau svetimų. Ka
dangi Amerikos prezidentas ne 
galėjo pribūti ant atidarymo kon
greso, tai jį perstatė David Hill. 
Perkratinėjimai bus angliszkoj 
kalboj; svetimų delegatų darbai 
bus perskaityti visokiose kalbo
se.

Per karszto kraujo Jaunikis
Fort Scott, Kansas. Gyvenan

tis ežia jaunas vaikinas, James 
Bish, paleido du szuviu į savo su
žieduotinę, Klarę Stainbruk ir 
kada tojė paszauta puolė ant grin
dų, Bish paleido szuwį sau į gal- 
wę ir atliko ant vietos. Paszovi- 
mas merginos nepavojingas. Ne
sutikimai terp sužieduotinių užgi
mė užtai, kad mergina norėjo 
szliubę atidėti ant toliaus, o ne 
sutiko ant jaunikio parinktos 
dienos.
Boskaltymas gyventoju Kubos ir 

Porto rieo
Amerika po paskutinei karei 

paveržė nuo Iszpanijos sa
las Kubę ir Portorico, bet iki

net 
su-

6 d. spalių atsibuvo pirmueziau- 
siai bažnyczioj pagarsintas susirin
kimas. Kunįgas Mulukas kę tik 
sugrįžęs nuo seimo Susivienyji- 
mo L A., perstatė aut kalbėtojų 
tris sugrįžusius nuo seimo delega
tus, pats atsilakė kalbėti, kadan
gi per tris dienas ant seimo kal
bėjęs, tai dabar gerklę skauda. 
Pirmutiniai kalbėtojai nieko žin- 
geidaus ne pasakė. Paskutinis 
kalbėtojas buvo kun. Žilinskas, 
kuris, nors ant seimo teiposgi ne 
mažai kalbėjo,bei ant susirinkimo 
savo kalba, kurioje pasirodė ak
toriškas kalbėtojaus talentas, ge
rai prajuokino susirinkusius. Terp 
kitko pasakė kaip lietuviai pra
dėjo virsti į lenkus, kaip lenk- 
berniai pradėjo lenkinti bu pagel- 
ba davatkų, kurios ir paežius nie
kada gerai lenkiškai ne mokėjo. 
Ragino žmonis prie skaitymo lai- 
krašezių, ypacz gi prie skaitymo 
tnoksliszkų knįgų. Niekino ir 

i peikė girtuoklystę ir jos vaisius.
Tūli girtuokliai ir lenkberniai 
skundėsi, kad kaip isz kalbos pa
sirodė, net patsai kuuįgas į be
dieviui pavirto. Mat kaip jie 
dievuotumę supranta! Nėra dy- 
vų, juk žmonelės retai girdi ge
rus nuo savo vadovų pamokini
mus, todėl jiems rodosi, kad ne 
lenkbernis ir ne girtuoklis ne gal 
būt geru kataliku.

Kun. Ždinskaa, kalbėdamas a- 
pie kilimą lietuvių Amerikoj nuo 
Tvarausko, kurisai pradėjo iszlei- 
dinėti pirmutinį lietuviszkę laik
raštį, nuszoko tuojaus ant kunį- 
gu Burbos. Kurgi padėjo Dr. J. 
Szliupę, kuria keturis metus 
prieš atkeliavimę kun. Burbos 
iszleidinėjo lietuvi.škę laikrasztį 
ir dirbo kaip galėdamas ant pakė
limo lietuvystės jau tęsyk, kada 
tas kunįgams nė ant mįslės ne
užėjo? Kodėl užslėpė nuopelnus 
Dro Szliupo?

8 d. spalių utsibuvo antras lie
tuvių susirinkimas pagal laik- 
raszšių apgar»inimę. Žmonių 
susirinko j tris šimtus; kadafigi 
pinįgų isz įžengų surinko $24-20, 
tai matyt, kad vyriszkių atėjo 
242 (įženga lmwo po 10c; mote
rims įženga buvo dykai).

Pirmiausiai kalbėjo p. Grinius 
apie parodos reikalus, iszaiszkino 
rnierius parodos ir budę,kaip tę 
užmanymę kuo geriausiai atlikti. 
Toliaus išrodė nedorybes masko 

sztraikai, bet dabar jie jau pasi- |įų valdžios. Klausytojai iszrei- 
baigė, darbinįkai susitaikė su 
kastynių savinįkais.

Pereitę sanvaitę Suvieny
tose VViešpatyatėse buvo isz vi- ' kalbėjo apie užduotę draugysz- 

czių ir apie darbinįkų reikalus,
Fahrenheito termometrę; mieste tę metę per tę paczię sanvaitę >Bzrodė skriaudas dirbanezioa luo- 
Burlington, la. šiluma siekė j buvo jų 205. Nusibankrutinimai mos, 
93’. Chicagoj sziluma buvo jau Į tie siekia $1686068 vertės, iš ko listų- 
mažesnė, bet vidurdienyj termo- i ant fabrikų iszpuola $307914, ant I P- Pūkas išniekino girtuoklys- 
metras rodė 85’. j .......................... ............... ----!---- J----------‘

Expliozlja
Valparaiso, Lnd. Netoli nuo tinimų buvo 27, 

ežia, miestelyj vadiname Miller ^®- 
Station, išlėkė į padanges “Aet-Į 5 Beaver Falls, Pa. Darbai 
na Povder M orka dirbtuvės. ejQa czįa prastai, daug daruinįkų, 
Prie to szeszi darbinįkai likosi negalėdami gauti darbo,kraustosi 
užmuszti, sužeistų gi yra dau- ežia kitur. Dirbtuvėse Ameri-

nuo

ne-

Netai mes ant <eleiinkeUu
Whiseliko,W.Va. Netoli Short 

Creek susimušė bėgantis į sziau- 
rius pasažierinis trūkis su tavori- 
niu bėgancziu nuo Pittsburgo. 
Prie to 8 žmogystos likosi sun 
kiai apkultos, dvi gi apkultos 
mirtinai.

Dallab, Tex. Pereitos subatos 
vakare ant elektriszko sztritka- 
rio, važiuojanczio skersai geležin
kelio,užbėgo trūkis, sztritkarį su
daužė. Prie to 25 žmonės likosi 
sunkiai apkulti, o terp tų 6 ap
kulti mirtinai.

šiol nežinia,kiek tikrai tos buvu 
sioe iszpaniszkos valdybos turi 
gyventojų, kadangi mat iszpani- 
įonai žmonių suskaitymo niekada 
nedarė. Tokį suskaitymę rengiasi 
atlikti dar szį metę amerikonai. 
Ant suraszymo gyventojų ant 
abiejų augszcziaus paminėtų salų 
paskirti bus 2000 surašytųjų. 
Jie pradės darbuotiesi jau 
pabaigos šio mėnesio.
Aukso kasimas priguli prie 

sveikiausiu užsiėmimu.
Ant susirnkimo mieste Salt 

Lake City, Utah., daktarai pri
pažino aukso kasimę už vienę iš 
nesveikiausių užsiėmimų. Prie 
trupinimo uolų dulkės kyla, 
prisigriebia į darbinįkų plauczius 
ir prisideda prie užsikrėtimo 
džiova, kuri neiszpasakytai pla- 

Į tinasi terp darbinįkų dirbanezių 
prie aukso kasimo.

Ateivyste.
12 d. spalių į Nev Yorkę at- 

| plaukę isz Europos garlaiviai at- 
i gabeno 3100 ateivių visokių tau
tų. Daugiausiai ateivių atgabe- 
no’garlaivys “Oceanic”, nes 940, 
Bremos garlaivys “Ems” atvežė 
850, terp kurių yra ne mažai len- 

Į kų ir lietuvių; “Trave”, teiposgi 
iš Bremos, 320 ir “Alsatia” isz 
Hamburgo 253f.

l’er senas jaunikis
Jersey City. Gyvenantis 

į mieste Rabvey Dr. Chas Smith, 
l išgyvenęs ant szios aszarų pa
kalnės 122 m. apsivedė su mergi
na Sallie May turinezia 45 m. 
D-ras apsiveda antru kartu, jo 
pati gi dar pirmę kartę. Daktarys
tes Smith mokinosi Jenoj, V o
kietijoj, jis atmena gerai netoli 
to miesto atsibuvusį muszį, ku
riame Napoleonas I sumuszė vo- 
kieczius.

L’žshiuo<lino.
Huntington, W. Va. Laike 

vienų vestuvių 85 žmonės užsi 
nuodino nuo kopūstų; terp apsir
gusių yra ir abudu jaunavedžiai. 
Daktarai ne turi didelės vilties 
visus iszgydyti; dalis apsirgusių 
gali pasimirti. Mat augant ko
pūstams, ant apsaugojimo jų nuo 
kirmėlių,barstė galvas su nuodais 
Paryžiaus žaluos. Rods kirmėlės 
kopūstų neužpuolė, bet užtai į jų 
galvas perėjo nuodai ir kopūstų 
dabar valgyti ne galima.

Karszcziai.
Isz sztetų Missouri ir Indianos 

ateina žinios apie neiszpasakytus 
karazezius,kokių nuo trisdeszmlies 
metų ne buvo spalių mėnesyj, i 
Mieste Kansas City, Mo. 13 d. 
spalių buvo 913 šilumos pagal , so 164 nusibankrulinimai, perei-

Isz darbo lauko.
• Sprirgfield, III. Sztraikas 

kalnakasių Pontiac kastynių pa- I 
sibaigė; darbinįkai jau sugrįžo i 
prie darbo.

• Port Grane, N. J. DarbaiĮ 
įeina ežia gerai. Moka po 11.40
i ant dienos. Durbę ne sunku gauti 
ir isz kitur atkakusiam.

1 San A ntonio, Tex. Tarnau
janti ant czianykszczių sz tai t ka
rių pakėlė sztraikę ir bėgiojimas 
karų per tai su visu pasiliovė.

1 Pana, III. Sztraikai czia- 
nykszczių kalnakasių aut galo pa
sibaigė; kompanija sutiko pakel
ti užmokėsiu iki 40c. nuo tonos 
ir darbinįkai sugrįžo prie darbo.

• Shenandoah, Pa. Readingo 
brekeris dirba per visas dienas 
po 9 vai. ant dienes, o kiti po 
tris bertainius dienos. Lehigh i 
Valley Col. Co. dirbu tik po 3—4 
valandas ant dienos; ji teisinasi, ■ 
kad teip daro dėl stokos karų ant 
iszvežimo iszkastų anglių, bet j 
tas ne tiesa.

T Toronto, Kanada. Rado į 
ežia labai didelius geležies plo
tus. Specijalistai pranašauja, j 
kad tuose krasztuoe su laiku su- | 
sitvers toks jau centras geležinė* 
iszdirbystės, kokiu Suvienytose 
W:eszpatystėse yra Pittsburg. 
Rengia ežia dalia r daug geležies 
dirbtuvių.

Spadra, Ark. Darbai ant 
farmų pasibaigė, dirbę ant farmų 
darbinįkai traukia prie darbo į- 
kastynes,kur darbę nesunku gauti. 
Moka po 80c. nuo tonos ir geras 
darbinįkas gali uždirbti po 3 dol. 
ant dienos. Buvo ežia užgimę

klerikaliszkuose laikraszcziuose, 
laikė jį už naikintoje tikėjimo,pa
matė, kad tie visi apkaltinimai 
melagingi, suprato, kad musų 
kunįgai ir jų tarnai teisyliės bijo
si, todėl leisdami per savo laik- 
raizczius melagystes ant Dro 
Szliupo, stengiasi jį žeminti, sle
pia nuopelnus. Dabar net tų 
daugumas persitikrino, kad Szliu- 
pas yra geriausiu lietuvių ir dar- 
binjkų užtarėju, draugu ir mokin
toju.

Kaip sakėme, už įžangę susi
rinku |24 20. Po uždengimui 
kasztų parengimo susirinkimo ir 
užmokėjimo policijai, atlikusius 
10.34 padalinome szitaip: 15.34 
ant reikalų Paryžiaus parodos ir 
14.00 aut nukentėjusių už lietu
vystę. Pinigai tie nusiųsti j 
“Lietuvos” redakciją.

J. Naujokas.

szkė kalbėtojui aavo 
rankų plojimais.

Antras kalbėtojas,

dėkingumu

p. Lapas,

kokias kenczia nuo kapita

giaus.
Sntlege laivas

Nev York. Garlaivys Bridge- 
port linijos “Nutmeg State” prie 
Long Island Sund su visu sudegė 
ir paskendo. Devyni jurinįkai ir 
viena moteriszkė sudegė: sunkiai 
apkultų ir apdegusių lygiai pasa- 
žierių kaip ir jurinįkų yra daug.

Gaisrai
Nev Yqrk. Triobose National 

Conduit Cable Co. atsitiko 
smarki expliozija, kuri paskui 
pagimdė gaisrę. Blėdį gaisro pa
darytę skaito ant $150000.

Nevport, Vt. Sudegė ežia di
delis hotelis ant Lake Memphra- 
magog. Blėdį ugnies padarytę 
skaito ant $100000.

Minneapolis, Min. Siautė ežia 
didelis gaisras, kurisai pridirbo 
blėdies ant $150000. Sudegė 
produktų berže, Aegnos & Co. 
marszkinių dirbtuvės, Notto ta- i 
bako pardavinyczia, Robertso 
geležies ir drato dirbtuvės, Mii- 
lero blėtos dirbtuvės ir kelios 
mažesnės pardavinyczios.

pardavinyczių gi $408599. Kana- tę, pęsiremdamas ant faktų, isz 
! doj pereitę san vaitę nuaibankru- rodė vaisius, kokius tas bjaurus 
I tinimu knvn 97 pereitę gi metę musų brolių palinkimas atgabe

na. Kalbėtojas prilygino gittuu- 
klystę prie bedugnio Chicagos 
prabuszcziaus kun. Kravczuno ki- 
szeniaus, į kurį juo daugiaus žmo
nės sunesza pinįgų, juo daugiaus 
ant pripylimo 
kia.

Paskutinis 
Dras Szliupas. 
miausiai pasigailėjimę, kad kunį- 
gas Milukas ue pribuvo su pra 
kalba, kurisai teiposgi, kaip ir 
kalbėtojas buvo per gromatę už
prašytas. Potam kalbėjo apie 
reikalę apšvietimo moterims. 
Nurodė, kad jau senovės laikuo
se moterys veržte veržėsi prie 
mokslo ir ne viena buvo gana 
moksluose pagarsėjusi. Pradžioje 
krikszczionybės mieste Aleksan-

lo kiszenuus rei-can Steel Wire Co. dirba mažai. 
Rol Mill ne dirba nuo 9 mėnesių, 
dabar ketina pradėti darbus. 
VVire <fc Neal Mill stovi jau per 
ištisus metus. Tegul todėl nieks 
ežia ne keliauja darbo jieszkoti.

r Seatonville, III. Darbai 
eina ežia vidutiniszkai. Szwie-
žiai atvažiavęs o neprigulintis į 
uniję turi užmokėti $5 prisiraszy- 
mo. Darbinįkai ežia susideda 
isz anglijonų, italijonų ir lietu
vių. Ant paskutinio mėnesinio 
mitingo anglijonai užgyrė mo
kestį 5% nuo uždarbio ant (jrjjoj (Egipte) moteris Hipatija 
šelpimo sztraikierių; lietuviai buvo universiteto profesoriumi, 
vienok ir italijonai pasipriešino,. liel jo6 besiplatinanti įtekmė ne- 
o kad anglijonai ne norėjo prieš- patiko archivyskupui; jo szalinį- 
taravimo klausyti, tai nusidavė'- • ... ...
pas superintendentę, kurisai ža
dėjo ne nutraukti nuo uždarbio 
užgirių 5%.

ISZ
Lietuwiszku dirwu.

Isz Brooklyno, N. Y

kalbėtojas buvo
Jis išreiszkėpir-

kai vienę kartę pagavę Hipaliję, 
bažnyczioj nudraskė rubus, nuogę 
pririszo prie arklio uodegos ir 
valkiojo po miestu, kol dvasios 
ne iszleido. Toliaus placziai kal
bėjo apie wisas kultūros šakas, 
apie ekonomiszkus ir politiszkus 
darbinįkų reikalus ir jų sziędieni- 
nį padėjimu. Kalba traukėsi per 
2j valandos, todėl visko, kę už-

Mora^. n. y. Sudeg5 M. lb^ ka"±r i'z:
seniai parengta dliovinjltama gy rengta didelį 8u».rinkimt, Mt ku-,“ ** , Jė ,,tl iu. 
dl“-vcz,s Liberty) jligomua la.m.n- rio nipraaaė ka|MtojQa, terp ko J k>|
ifai ISZ ugnies Išvedė. buvo užnrauzvtHH ant kalhėtniana . . . . . . ...................gai isz ugnies išvedė. I buvo užprašytas ant kalbėtojaus j

Brookltn, N. Y. Sudegė ežia | *r daktaras Szliupas. Užtai isz- 
didelės Rosho krautuvės, kuriose i barė mus bažnyczioj ir ant iszar- 
pražuvo 8000 balių medvilnės, dymo musų rengiamo susirinki- 
Blėdį ugnies padarytę skaito antlmo sušaukė kitę susirinkimę ant 
$300000. * ” “ * ' ‘naudos Paryžiaus parodos. Todėl

I bai teiposgi rankų plojimais isz- 
reiazkė Drui Szliupui dėkingumę 
ir godonę. Net tie, kurie prisi
skaitę visokių melagyszczių ir 
purvų drabstomų į Drę Saliupę

Isz Pittston,Pa-
Nedėlioje, 9 d. spalių musų 

lietuviszkoj Szv. Kazimiero baž 
nyczioj prasidėjo 40 valandų at
laidai. Per visę dievmaldyetę iki 
utarnįkui žmonių buvo pilna baž- 
nyczia, uorinezių naudotis isz su
teiktų mylistų. L;etuwiszkų kunį- 
gų pribuvo apie dvylikę. Pa
moksluose atsižymėjo trys; pinrę 
užimsntį pamokslę sakė jaunas 
kunigas, žmonės k a bėjo, kad jis 
yra neseniai įszventytas į kunį- 
gus; pravardės jo neteko patirti. 
Kalbėtojas peikė godulystę: “jei
gu, sakė, turėtume dvi dvasias, 
tada galėtume paskirti vienę 
dangui, o antra pragarui, bet kad 
turime tik vienę, tai negalime 
tarnauti Dievui ir mamonai (pi
nigams). Gaila, kad panaszių” 
pamokslų negirdi kun. 
Kravczunas: jis gal tikrai su
prastų ėsęs kaltu, imtų daryti 
metavonę už nežinia ant ko ap
verstas žmonių Dievui suneszlas 
aukas, vietoje mamonos, pradė
tų garbinti tikrę Diewę. Mums 
vargszams darbinįkams nėra ka
da nė mislyti apie pinigus, mes 
pra-zome Dievo suteikti sveiku
tę, kad galėtume uždirbti nors 
ant kąsnio sausos duonos, idant 
nereiktų badu mirti. Antrę pa
mokslę sakė kun. Abromaits isz 
Shenandoah, Pa. Jis nurodė blė- 
dį, kokię lietuviams suteikia gir
tuoklystė. Kun. Abromaitis pri
minė szlykszczius lietuvių pasi
elgimus aut lietuviszkų vestu
vių, szermenų, kriksztynų ir tt. 
Ant galo priminė nežmoniszkę 
atsitikimę Wlliam Peun. kur per 
girtybę atsitiko baisi žmogžudys
tė, kur tūlas lietuvys tapo už
muštas. Todėl kun. Abromai
tis ragino lietuvius prie blaivys- 
tės, ypatingai ragino raszytis 
prie blaivinįkų draugystės. Di- 
džiausię įspūdį savo pamokslu 
padarė ant susirinkusių klausyto 
jų kun. Kaulakis isz Philadelphi- 
joe Pa. Kn.Kaulakisaiszkino savo 
pamoksle liberalus ir valnama 
niu.bet klausytojai jokiu budu ne
galėjo suprasti, kas tie liberalai 
per paukszcziai. Sziędieninį surė- 
dymę bažuyczių ir pasielgimę ku- 
nįgų kun. Kaulakis prilygino 
prie mažos valtelės plaukianezios 
per dideles jūres: “kada W. Kris
tus plaukė su savo mokintiniais 
per jūres ir isztikus uždrai, ėmė 
valtelę skandyti, tai mokintiniai 
šaukėsi prie Kristaus: Wie*zpa- 
tie, gelliėk, nes jau žūstame! Tai
gi sziędien, sako, užpuolus lil>e- 
ralarns ir valnamaniams ant ku- 
nįgų, szie šaukia: VVieszpatie 
gelbėk mus, nes jau žūstame!” 
Isztikro gaila, kad kun. K. nepa
rodė, kas tie liberalai per žmo
nės, ir kokių budu jie geidžia tę 
placzię sn smailais galais kunįgų 
valtį apversti? Jeigu kunįgų 
valtis skęsta, tame gal jų pa
ežių o ne liberalų kaltė? Ant ga
lo kun. K. pasakė, kad tie libera
lai veda szlyksztų gyvenimę, 
lėbauja,kol turi pinįgų, o paskui, 
netekę pinįgų ir draugų, patys 
sawę nusižudo. Taigi mat pirmę 
dalį gyvenimo veda tie baisus 
liberalai teip, kaip ir kunigas 
Kravczunas Argi tai jis yra li
beralu ir ar jis gramzdina į jūrių 
gelmę anę kunįgų valtį? Mes ir 
pirma tikėjome, kad turbut jis 
yra didžiausiu kunįgų įtekmės 
griautojo, dabar, pasidėkavojant 
kunįgui Kaulakini, apie tai 
ėsame persitikrinę. Norėtume 
wien žinoti, ar jis iszpildys ir an- 
trę liberalų gyvenimo dalį?.

Pittstonietis.

vardę pažemino besikiszdamas į 
musų nesutikimus su musų pra- 
baszcziumi, primesdamas mums 
savo tarpinįkystę, kurios mes ne 

nieks Inai. Į Pra8zėme- Jei^u j'8 ne Fa,sj<>
kasie- į Paino^yti Griciaus, kad elgtųsi 

į teisingiaus, tai kam reikėjo siuly- 
į tiesi už taikintoję, kam reikėjo 
užstoti už neteisingai besielgiantį 
kunįsrę, kuris ne nori iszduoti ne 
jokių rokundų isz parapijos kasos 
stovio? Kęgi patsai kunįgas 
Saurusaitis pasakytu, jeigu kas 

į isz svetur atkakęs bandytu už 
' stoti už kasierių nenorintį išduoti 
! rokundę,išmėtantį be pamato,ne 
žiiya ant ko, pinįsrus nuo sąnarių 

' surinktus pri vatiszkoj kokioj nors 
Į organizacijoj? Be abejonės pasa

lai? I kytu> kai jeigu kasierius ne nori 
i iszsirokuoti, tai turbut jis pasisa- 

Teo’ul 'r'no organizacijos pinįgus ir jais 
Įsu savo užtarėju pasidalino^ liep
tu teip vienę, kaip ir kitę atiduo
ti į policijos rankas.

Mes kunįęrę Saurusaitį užsipra
šėme ant iszklausymo iszpažin- 

I ties ir aut doriško pamokinimo, 
, tuom tarpu vieton to,jis užsima
nė mus išniekinti, užstodamas 

i už savo sandraugę Gricių, ku
risai savo tupimais ir neteisy- 

Į liėtns gana jau mums įgriso. Kun. 
Saurusaitis iszvadino mus tamsu- 

1 nais, liepę eiti ir perpraszyti Gri
cių; kelis net atstatė nuo iszpa- 
žinties užtai, kad tie atsi.-akė 

■ Į klausyti Griciaus. Jo visi pa- 
kancziui? Ar tokių mokslų, ko- mok"ia' buwo wien 8Pie Gricių 
kius pats geriausiai moka? Isz te isu 8zauksmu- ka<* parapijo- 
ne didelė butų nauda. ’ : nai eitu l>«rprasxyti, o apie

I tai, kad Gricius perpraszytu nūs- 
s.n.aitę .lg»l Chelunhame. j kriauJlQS p,„pijol]USi kad jiera. 

Pa., lopetų dirbtuvėj heluvyr ialdu0,ų rokundf. kokios jie ui. 
Kaz. Masiliūnas susivaidyjo su j 
airišiu Donahue, kurisai dawė 
lietuviui per veidę- Tas liepė 
airiszį suaresztuoti. Sūdąs jį nu- ■ 
sudyjo ant 15 dienų are-zto ir už- 
mokėjimę $27. Sude už vertėju 
buvo Augustinavyczius. Gaila, 
kad szitasai vyras neprisideda 
prie lietuviszkų darbų.

Philadelphietis.

Laikas užbaigti su kasie- 
riaus klausymu.

Paryžiaus parodai komitetas, 
rodosi, seniai iszrinktas; priesz ki
tus iszrinktns sąnarius i..~. 
so nepakėlė, tik klausymas 
riaus iki sziol neiszrisztas. Pirma-Į 
me atsiliepime komiteto wirszi-| 
nįkai garsino, kad kaslink kasie- 
riaus, kur aukautojai galės siųsti 
savo aukas, bu- vėliaus pa 
garsyta. Tuom tarpu iki sziol dar 
wis tokio pagarsinimo nėra ir I 
per tai po senovei žmonės aiun- 
czia savo aukas į laikraszczių l 
redakcijas, kurios dar vis nežino, 
ar sudėtas aukas galima, ar ne ga- į 
įima, siųsti iszrinktam kasieriui, ar 
už jam nusiųstus pinįgus atšakoj 
kiti iszrinkto komiteto sąnariai. 
Laikas jau, rodosi, su tuom pa
baigti ar szeip ar teip. 
žmonės jau žino, kur reikia pini
gus siųsti.

Isz Philadelphios, Pa,
Kol musų netikęs kunįgaiksz-1 

tis sėdėjo New Castlio kalinyj ir ; 
mu-ų miesto lietuviai ramiai gy- i 
veno, dabar vėl dėl to Antano I 
Jocio kyla maiszatys. Dabar eina 
jis per draugystes melsdamas jų j 
pritarimo ant gavimo vietos wa 
karinu mokslainų mokinto- j 
jaus, persistato kaipo nekaltas • 
avinėlis patekęs į kalinį ne už 
savo kaltes. Klausymas t 
ko jis iszmokys mokslainę lao- j

į singai reikalavo, nesakė nieko. 
Taigi isz to matyt, kad kun. Sau- 
rusaitis atkako j Boatenę ne ant 
to, aųĮ ko mes jį užpraszėme, bet 

Į vien ant apgynimo kun. Griciaus, 
savo sandraugo. Jeigu koksai 
svetimas kunįgjs atvažiuotu į 
svetimi auczių bažnyczę ant isz- 

i niekinimo parapijonų—tai mums 
rodosi, kad tokį mokintoją pats 

. parapijonai iszvytų isz bažny- 
czios. ‘

Waterburiecziai mus mokina, 
j kad kunįgus Saurusaitis turėjo 
■ tiesę mus drausti nuo skundimo 
i kunįgo svietiszkoms valdžioms 
’ ir užtai mus barti ir niekinti, 
kadangi toki skundimai dvasisz-

Reikaluose parodos.
Jau komitetas parodai išrink

tas ir kasierius po belę pastaty
tas. Dėlko gi tūlos rėdystės ne 
prisiunczia pinįgų kasieriui, ku
riuos galėtu komitetas kontro- 
liuot? Dabar tik tiek gal skaityt 
p>Bįgų, kiek kuieriv yra. < k7kIulik.m."«į“ uid™ušti“gZi 
Kuom gige! būt gere.nS i.Myku-, dj „e, Maako|,joj waldiin9 ,u. 
šio jau “Garso rtdyats be belo. dooda >1)t nut)audim0 ku. 
už kasienų su belą? Kunįgai I „...ra*: • l’ pams nusidėjusius kunįgus ir
pasirasė jog duO“, bet nežiniu .. • . .. . . ,1 ‘ ° tęsyk juos paima svietiszki sūdai,
ant ko ir kam, o ga ir -.sa. — jej „,yak ai juoJ ukiemį 
duos - kogi ).e dar lauk,..- Te,p ; d,m8 atiduoda. A„, to jej 
pat “Lietuvos”, “Vilties”, “Tėvy- ii- , . - . . c ’ J. e1 „ . ... _ J n aterbuno kunįgo Saurusaiczio
nė* ir “Naujos Draugijos nV ! 1>a8|elgimo a in6jai u neiino>
dystės kodėl nepriduoda kasiniu Uek gaĮime aUakytj. wyįkupai 
PlnlCT? t* N n. r sudžioms tik tikėji-

augmatj s. į nnsz^UO6e, dogmatiszkuoee daly- 
Talpiname szitę atsiliepimę nuo i kuose, už kitokius nusidėjimus 

paszalinio raszėjo, nors mums i kunįgai turi atsakyti prieš tę pa
rodomi, su panaszių galėtu alsi- tį sudę, priesz kokį atsako ir ki- 
liepti tik iszrinktas komitetas, toki nusidėjėliai. Juk gal ir 
Kodėl jis tyli, kaip stovi reikalai aterburiecziai žino, kad nubau- 
su kasierium?

Isz Murquetto, III.
Neseniai netoli nuo ežia prigė

rė lietuvys, Jonas Kuprevyczius. 
Išėjo mat jis su keliais draugais 
žvejoti, bet nežinia kaip pateko 
į gilumę, o kad plaukti nemokė
jo, tai neįstengė prisigriebti ne
gilesnės vietos. Jo draugai tei
posgi negalėjo pagelbėti.

lie-Atsiliepimas Bostono 
tuwlq.

Mes Bostono lietuviai, dalino 
ję, kad tūli vaterburiecziai per 
išeinantį Chicagoj laikrasztį 
“Katalikę” mus iszniekino už 
korespondenciję patilpusię Nr. 35 
“Lietuvos”, nutarėme atsiliepti. 
Ankszcziau atsiliepti negalėjome, 
kadangi nieks pas mus “Ka
taliko” ne laiko, tik neseniai kun. 
Gricius, matomai, norėdamas pa
sigirti, atsiuntė vienam parapijo- 
nui tę numerį, kuriame patilpo 
rasztas Waterburio užtarėjų kun. 
Saurusaiczio. Jie mums užmeta, 
buk mes išniekinome, pažemino
me guodotinę kunįgę Ssurusaitį, 
buk jis turėjo tiesę barti parapi- 
jonus už tai, kad jie rengiasi 
skųsti kunįgę svietiškam sudui, 
kadangi tas eaę didžiausia nuodė
mė.

Ant to mes atsakome, kad mes. 
Bostono lietuviai,kun. Saurusai
czio vardo ne sugadinome, mes 
jo ne pažeminome, bet jeigu tas 
galėjo atsitikti, tai jis pats savo

dimę kun. Bieliakevycziaus Mo- 
skolijos valdžios ne pavedė vys
kupui. “Lietuvoj” štai randa
me, kad katalikiškos Bavarijos 
sūdąs nubaudė kun. Moosauerę 
ant 10 metų kalėjimo už sužagi- 
mę mergaiezių. Kokiuose prisaky
tuose yra, kad už svietiszkus nu
sidėjimus uždrausta būt skųsti 
kunįsrę svietiszkoms valdžioms? 
Gal toki prisakymai buvo inkvi
zicijos laikuose, kada po kunigi
jos įtekme buvo visa valdžia,bet 
ne dabar.

Kada M aterburyj buvo užgi
mę nesutikimai terp kun. Žebrio 
ir parapijonų, mes į tuos nesuti
kimus nesikiszume, taigi turime 
tiesę to paties reikalauti ir nuo 
\\ aterbuneezių musų nesutiki
muose su Griciumi. Tie musų su 
juom vaidai ne tikėjimiszki, bet 
svietiszki, pinįgiszki. Mes juos 
pats užbaigsime teip, kaip mums 
pasirodys geri aus ir be pašalinės 
tarpi nįkysiės.
Petras Czaplickas—parapijos pre

zidentas.
Mikolas Kori nūs—-prezidentas D. 

K. Witauto draugystės.
Motiejus Zoba—prezidentas poli- 

tiszko kliubo.
Motiejus Alenska'5—prezidentas 

Susi vienyjimo kuopos. 
Jonas Žviraitis—prezidentas szv. 

Kazimiero draugystės.
Jonas Jaruszevycze—preziden
tas Tėvynės Mylėtojų Dr. Kuopos- 
Petras Kurdinis.
Pranas Mizgirda. 
Jonas Adoma vycze. 
Alek. Klimorauskas. 
Petr. Mockevycze. 
Mik. Gudas.
Dom. Waitkunas.
Win. Tuimila.
Mat. Mockapetris.



Isz wisur.
Įj Mieste Santiago, ant Kubos, 

13 d. spalių siautė baisios vėtros, 
kurios ypaczant priemieszczių su- 
<rriowė daug triobų.

, Pietinėj Austrijoj, mieste 
Lina iki sziol ne sugauto niekszo 
wiena sena moteriszkė likosi su- 
iagta ir po tam papjauta. Czia 
tokių atsitikimų buvo jau daug.

J Sziaurinėj ddyj prigulin- 
czios Japonijai salos Formozos(ji 
po paskutinei karei paveržta nuo 
Chiuų) rado labai turtingus aukso 
plotus.

| Prancuziszkose valdybose 
Kakarinės Afrikos, netoli miesto 
St. Louis, besikeliant per upę 
Senegal, apvirto 'valtis ir žmo
nės supuolė į smarkiai tekanczię 
upę. Prie to 40 žmonių prigėrė.

Įj Kjeve, Maskolijoj, jau an
tru kartu prigavo czianykszlį 
bankę: dabar koksai Chuntin, 
ant sawo paties padirbto czekio 
gawo isz banko 45000 rubl. ir 
iszdumė į užrubežius.

ĮĮ Pasažierinis geležinkelio tru* 
kis, bėgantis isz Karšo i Tiflisę, 
netoli stacijos Nevtluga itzszo- 
ko isz rėlių ir isz dalies susidaužė. 
Szeszi vagonai iszbyrėjo. Prie to 
szeszi pasažieriai likosi ant Kie
tos užmuszti, o 30 sužeisti.

| Angliszkose 'valdybose pieti
nės Afrikos, netoli Victoiia 
West, ant geležinkelio susimuszė 
du trukiai, prie ko 9 žmonės li
kosi ant wietos užmuszti; sužeis
tų yra daug, o terp tų yra mirti
nai sužeisti.

| Ant salos Ceram, prigulin- 
czios prie Molukkų salų,terp Bor
neo ir Papua,pietinėj Azijoj, siau
tė baisus žemės drebėjimai, kurie 
su wisu iszgriowė miestę Amboi. 
Prie to, kaip apskaito, 5000 
žmonių likosi užmusztų ir 500 
sunkiai sužeistų.

| Kaip ateinanczios isz Kon- 
stautinopoliaus žinios paduoda, 
ant sultano prisakymo kelios 
deszimtys moterų jo harėmo liko
si Bosforo užtakoj paskandytos 
užtai, kad jos prigulėjo prie su
kalbto jaunų turkų partijos.

[ Pagal rando pagarsintas ži
nias, Prancūzijoj szį metę surinko 
kwieczių 129005000 hektol. per
eitu gi metę tik 128096149 hekt. 
Užtai rugių szį metę surinko ma
žiaus, pereitę metę surinko jų 24 
054000 hektoL, szį metę gi tik 23 
524318 hektol.

M’okiszkas randas pagarsino, 
kad azijatiszkas maras apsireisz- 
kė sziaurriniuose Chinuose ir ant 
salos Asuncion, wienosisz Marija- 
niszkų salų, neseniai Wokietijos 
nupirktų nuo Iszpanijoe.

Irlandijos pakrantėse anglisz- 
kos valdžios sukonfiskavo ame- 
rikoniszkę žwejų laiwę newa to
dėl, kad jis žwėjojo per arti kran
to. Mat pagal terptautiszkas tie
sas jūrių pakrantės iki 3 mylių 
nuo kranto priguli tam krasztui, 
prie kurio krantų prieina.

Geležinkelio trukyj, terp 
stacijų Bachmacz ir Bobrik, pie 
tinėj Maskolijoj, vagiliai užmig 
dė viename su jais vagone ke
liaujanti turtingę prekėję Feld- 
manę ir isztusztino jo kiszenius, 
kuriuose rado 25000 rubl. Pelnas 
mat nemažas. Wagilių iki sziol 
ne surado ij nežinia, ar suras.

Maskvoj (Maskolijoj) Lož- 
kino pardavinyczioj užgimė gais
ras. Gesinant ugnį, užgimė smarki 
evpliozija, kurios likosi sunkiai 
nuplikyti: 14 ugnagesių.du ugna- 
gesių oticierai, pardavinyczios sa- 
vinjkas, jo 4 sūnūs ir tarnaujanti 
pardavinyczioj, isz viso 26 žmo- 
n-’s. Jie visi nuplikyti pavojin
gai.

i Ant vienos ūkės netoli Bel- 
gorodo, Charkovo gub., pietinėj 
Maskolijoj, pasimirė dabar sene
le, kuosai iszgyveno ajit svieto 
140 metų. Gimęs jis mieste 
1 harkove, kuris dabar turi 
200Q00 gyventojų, bet kada jis 
gimė, minėtas miestas buvo dar 
mažu kaimeliu.

f Austrijoj prasidėjo prova 
mergų žudytojų: mat mieste P..1 

į na likosi papjauta mergina. Žino- 
; nės, net tūli laikraszcziai nurodė 
j ant žydų, buk jie prieez savo ve-
■ lykas, reikalaudami j savo macus 
krikszczioniszko kraujo, papjovė

■ anę merginę. Isz sūdo tirinėjimų 
i laike provos pasirodė, kad nužiu- 
' rėjimas yra neteisingas: užmuszė- 
jumi anos merginos, Onos Ilruza,

j buvo tikras jos brolis, o ne žydai.

( Besilankanczioi dabar Wo 
kietijoj Holandijos karalienė ir 

i jos motina važiavo isz naujo cie- 
Įcoriaus rūmo į joms ant gyveni- 
i mo paskirtę Potsdamo rtimę. 
Bevažiuojant vežėjas paklydo ir į- 
važiavo j durpinyczię, kur ka
rieta nuklimpo. K iralienei ir 
jos motinai nieko n > liko, kaip 
į pėkszcziotns klampoti ’szdurpiny- 
Įcziosirant galo laimingai pasi 
[sekė joms priklampoli krauto.

H’arszavoj policija suaret-z- 
i tavo ko^ię ten niekszę moterį hz- 
. kę užsiimanczię specijaliszkai 
numarinimu mažų kūdikių; mo- 

i teriszkė tojė kokia ten Madovs- 
, ka. Ji ėmė už pinįgus neva ant 
I auginimo mergvaikius, numaty
davo juos tuojaus badu, bet nuo 

i motinų tę slėpdavo ir kas mėne- 
Į sį imdavo suderėtus pinįgus. 
j Kaip sako, iki ję susekė, ji numa 
rino |*orę szimtų vaikų.

Į) Pereitos nedėlios dienę terp 
Peterburgo ir Maskvos, Maskoli
joj, siautė baisus ciklonas ir snie
go pustymai, kurie sutraukė ant 
ploto 150 mylių telegrafų dratus 
ant bėganczio nuo Peterburgo į 
Maskvę geležinkelio, daugely] 

| vietų iszardė kelio pylimę. Per 
tai trukių bėgiojimas turėjo pasi
liauti. Wėtra iszgriovė daug kai 
mų, giriose iszlaužė neiszpasaky- 
tę medžių daugybę.

P MiesteSimferopoliuj,pietinėj 
Maskolijoj, traukėsi prova grafo 
Kapnisto, turinczio ant Krimo 
didelius žemės plotus ir augsztę 

j urėdę ir uriadnįkų Kamenskio ir 
Karbaszevo, apkaltintų už kan- 
kinimę nkinįko Nikiforovo. Sū
dąs rado visus kaltais: grafę 
Kapnistę prisudyjo aut •atėmi
mo tūlų užtarnautų tiesų ir ant 

i iszsiuntimo į Siberiję, abudu gi 
i uriadnįkus ant pasodinimo į kali- 
, nį ant 4 mėnesių. Uri&dnįkai ma
žiaus nubausti tik todėl, kad jie 

; pildė vien grafo prisakymus.

| Warszavoj iki neseniai turė
jo bankę žydas Z. K., kurisai už
siimdavo diskontavimu vekselių. 
Neseuiai, gavęs vekselių ant po
ros szimtų tusktanczių rublių, jų 

Isavinįkams davė tik rankpinį- 
Igius, o kitus žadėjo iszmokėti pa
baigoj sanvaitės. Kadangi jis tu
rėjo didelį užsitikėjimę ir visada 
teip darydavo, tai nieks jo nenu- 
žiurėjo. Tuom tarpu bankierius 
pardavė visus vekselius kitose 
bankose ir surinkęs 100000 rubl., 
sufpinįgais iszdumė .į užrnbežius- 
Gal atkaks į Amerikę.

Miesto Charkovo archyvuose 
ant syk apsirgo 20 jaunų urėdnį- 
kų; daktarai pripažino, kad jie 
apsirgo džiova. Kadangi ir 
priesz juos tarnavę archyvuose 
urėdnįkai teiposgi numirė nuo 
džiovos, tai daktarai užsimanė 
gerai isztirti anuos senus raeztus 
ėsanczius archyvuose ir juose ra
do terp rasztų lapų prisi veisusias 
džiovos bakterijas. Mat czia 
pirmiaus tarnavo džiovinįkas u- 
rėdnįkas ir jisai paprastai, varty
damas aktų lapus, savo seilėms 
vilgydavo pirsztus ir tokiu bu- 
du visuose rasztuose priveisė 
džiovos bakterijų.

H Pietvakarinėj Afrikoj,apskri
ty] Rio dėl Rey, cziabuvių negrų 
likosi iszsker^ta ezpedicija vo

■ kiszko leitenanto Giese, suside
danti isz 150 žmonių. Mat terp 
vokiszkų ir angliszkų valdybų 
buvo užgimę sumiszimai ir Giese 
likosi iszsiųstas ant suvaldymo

Į pakėlusių sumiszimus. Už vedė
ję paėmė vieuę isz czabuvių 
vadovų, bet tas užvedė vokie- 
czius, susikalbėjęs su maisztinį- 
kais, ant didelių pasislėpusių jų 
pajiegų. Užgimė muszis, kuria
me vokiecziai likosi iszskersti. 
Paskui maisztinįkai užpuolė ant 
vokieczio Lohmeyero parengtų

i pardavinyczių ir fabrikų, iszmu- 
: szė daug cziabuvių darbinįkų, 
trintas iszdegino, ta vorus arba 
sznaikiuo arba paėmė. Isz vo

i kiszkų valdybų Kamerūno isz- 
siuntė dauginus kariaunos ant 

i apgynimo nuo pasikėlusių negrų 
i vokiszkų prekėjų faktorijų Rio 
dėl Rey apskrity], tik nežinia, ar 

Į kareiviai paspės ateiti į laikę.

Daukanto draugystė rengia me
tinį apvaikszcziojimę, ant kurio 
buvo užmanytos dekliamacijos, 
dainos ir tt. Dasižinoję- apie tai 
dvasiszkas vadovas uždraudė 
savo avelėms imti daiyvumę 
minėtame apvaikszcziojime, dai
nininkėms po bausme atskyrimo 
uuo parapijos uždraudė ant ap- 
vaikszcziojimo dainuoti, deklia- 
matorkoms dekliamuoti. Norėtu
me žinoti, kaip ant tokio'boycoto 
žiuri kiti kunįgai? Ar jie tokius 
darbus Ch cagos lietuvių dva- 

[ siszko vadovo pagiria ir ar ak- 
|ceptuoja? Kovę mat varo ne 
“prakeikti valnamaniai”, bet tū
li menko proto kunįgai: jie 'pir
mutiniams ne duoda ramiai dirbti 
ant užganėdinimo sviet'szkų lie 
tuvių reikalų, jie traukia į kowę 
anuos kunįgų iszniekintus svie
tiškuosius.

Nauji iszradinitii.
" Inžinierius Hugo Schneider 

isz Stra>bugo, ^Vokietijoj, iszra-
I do nauję medegę aut izolirawimo 
[elektriszkų dratų, kuri ne tik ga- 
I lės užimti vietę nuolatai brangs- 
■ tanczio kanczuko, l>et pasirodo 
už jį daug geresni ir praktiszkes- 
ni. Minėta medega neperleidžia 
ne tik elektrikos, liet ir vandens. 
Elektriszkas dratas apvilktas tik 
ant pusės colio szita medega isz- 
laiko spaudimę 15000 voltų. 
Nauja medega ras kuo placziau- 
się pritaikymę prie dėjimo po
vandeninių telegrafų, padarys jų 
parengimę daug pigesniu, kadan
gi nereiks nuleistų ant jūrių dug
no telegrafų dratų dėti į brangias 
greitai gendanczias kanczukines 
dūdas. Telegrafų kompanijos A- 
merikos ir Wokietijos randas 
pradėjo jau derybas su iszradė- 
jumi ant nupirkimo szito iszradi- 
mo. Iszradėjaa iszsidirbo jau pa 
tentus ant savo iszradimo: Pran
cūzijoj, ^Vokietijoj, Italijoj ir 

| Suvienytose M'ieszpatystėse 
[ Sziaurinės Amerikos.

^Vietines Žinios.

— Pereito utarnįko rytę ant 
VV. \Vashington ui. sudegė trio- 
boe pn. 130—136, kuriose tilpo 
kelios dirbtuvės. Prie gesinimo 
kelios žmogystos likosi lekianczių 
stiklų sužeistos, bet ne sunkiai.

— Pereito utarnįko dienę vėl 
atsibuvo prova Stmauo Daukan
to draugystės su kunįgu Krav- 
czunu ir Stupnicku, kurisai 50 
dol. draugystės pinįgų, niekeno : 
ne pasiklausęs, padovanojo kunį- 
gui. Sziuom kartu sūdąs prisu
dyjo draugystė! pusę tų pinįgų ir 
sūdo kasztus. Kunįgas vienok 
nusprendimu nepasiganėdino ir 
ant padarymo draugystei dau
ginus kasztų, padavė apeliaciję į 
augsztesnį sudę. Daro tę turbut, 
pagal savo supratimę.aiit Dievo 
ir kunįgijos garbės?

— Pereitos nedėlios po pietų' 
užsidegė koplyczia prie vaikų 
pataisymo ir mokinimo įtaisų 
Fechanvillej, kur yra rūmas Chi- 
cagos archivyskupo Feehano. 
Ugnis teip greitai platinosi, kad 
apie galbėjimę koplyczios no ga
lėjo būt nė kalbos; 400 vaikų isz 
pataisymo įtaisų laimingai pasi
sekė iszvesti. Ugnis ieznaikino 
ne tik minėtų įtaisų trioha*, bet 
ir kelias kaimyniszkas, archivy- 
skupo rūmas vienok iszliko ug
nies neužgautas. Blėdį ugnies 
padarytę skaito ant $200000, nž- 
asekuruota gi viskas buvo vos 
ant $50000.

— Girdime tankiai kunįgų

Pataisymai.
Korespondencijoj isz William 

l’ennos peczės apraszanczioj už 
tnuszystę Juozo Rutkausko, be 
pamato apraszytas užrnusztasis 

Į buk jis mėgo iszsigerli ir pasi 
j kumszczioti. J s- buwo doras 
: vyras.girtuokliauti ne girtuoklia
vo, nieks jo nematė besikumsz

I cztuojant su kuom nors. Skaitė 
ne vien “Saulę” ir “Linksmas 
Waladnas”, bet visus lietuvisz-

I kus laikraszczius.
Williampeniszkis.

Korespondencijoj isz Ashland, 
i VVts, apraszanczioj mirtį a. a. 
Antano Butkausko įsiskverbė 
klaida. A. a. Antanas Rutkauskas 
nupuolė nuo 40 pėdų augszczio 
ir nerado netikėta galę, bet teip 
sunkiai aĮ>sikulė, kad uuo to tuo
jaus pasimirė. Jis buvo doras 
vyras, negirtuokliavo, saliunų 
nelankydavo, niekada ne buvo 
pavargęs. Jis prigulėjo į dvi 
lenkiszkas draugystes, kadangi 
lietuviszka yra czia tik viena ir 
tojė kę tik szį rudenį susitvėrė.

Jokubinas.

Draugyscziu Reikalai.
Tautlazkaa ap%aiksreziojinias.
Chicago.—Nedalioj, 5 lapkrictio, 18U9. 

ant atminties Lietuwoa garbingo rasiti- 
ninko Simano Daukanto metinės axwen- 
tėa, Simano Daukanto Draugystė turte 
sawo metinį apwaikszcxiojimę svetainėj 
Fretheit Turner Hali. 1417 S. Ilalsted st.

■ arti 34tos ulyctioa. Apwaiksicxiojimas 
atsilaikys sekancsiu budo: wisoa drau
gystės, imanciios apwaiksr.ciiojime daly- 
wuma. susirinks į Liaudanskio salę, 3301 
S Moriran ui., kertė 33ka ui., ir isz czia 
' valandą po pietų iszeis pilnoje parodo
je su muzika į apwaikszcz)ojimo salę 
ant Halsted ui. Kada wisi sueis į salį ir 
užims savo vietas, bus laikytos tnutisz- 
kos prakalbos, deklamacijos ir dainos su 
muzika. Pasibaigus apvaikszcziojimui 
prasidės Draugystės balius, ant kurio 
wisi swecziai bus kuogražiausiai priimti. 
Jau trys lietuviszkos draugystės: "Liuo- 
sybės", "Teisybės Mylėtojų" ir "D. L. 
K. Gedemino” prisiuntė sawa delegaci
jas. duodamus žodį, jog ims dalyvavi
mą apvaikszcziojime. Dėltogi tikimės, 
kad ir visos kitos lietuviszkoa draugy
stės neatsisakys, (nes nuo lietuvystės 
darbų tiktai žydai gali atsisakyti), bet 
ims daiyvumą apvaikszcziojime teip 
garbingos lietuviszkos szventės ir pasi
rodys, kad irChicagoje lietuviai gyvuo
ja. Szirdingai užkvieczia visus lietu
vius ir lietuvaites

D-tė Simano Daukanto.
Chicago, 111.—Draugystė Lietuvos Sū

nų laikys aavo prieszmetinį susirinkimą 
nedėlioj. 22 spalių, 18tW., apie ji valan
dą dienos, salėj L. Aiuko, 3301 A ubu rn 
avė., ant kurio bus apsvarstomi labai 
svarbus dalykai ir rinkimas naujos vy
riausybės. Dėltogi kiekvienas sąnarys 
privalo pribūti-—D-tė Lietuvos Sūnų.

Pa<iekawone.
Chicago.—Muzikantai Dr-tės Dovido 

Karaliaus siunczia szirdingiausią padė- 
kavonę administracijai Dovido Kara
liaus ir visoms kitoms draugystėms ir 
pavieniams lietuviams ir lietuvaitėms, 
kurie telkėsi atsilankyti ant musų ba
liaus ir gražiai broliukai su mumis pasi
linksminti, isz ko mes turime džiaugsmą 
ir naudą. — Muzikantai I>-tės K. D.

Philadelphia, Pa,—D-tė szv. Juozapo 
siunczia szirdingą padėkavonę D-tei 
Lietuvos Dukterų ir Algirdo Kareiviams 
ir visiems lietuviams ąr lietuvaitėms, 
kurie pribuvo ant musų baliaus 25 rug 
sėjo, gražiai su mumis pasibovyjo, o 
D-tė Lietuvos Dukterų padainavo tau- 
tiszkas daineles, kurios kiek vieno lietu
vio pajudino szirdį prie tėvynisrkumo. 
Užtai D-tė szw. Juozapo isztaria szir
dingą acziu. Komitetas.

Ba£uyczloa panz wentinlniAM
Praneszama visiems lietuviams New

SENŲ GADYNIŲ

Išnykę gyvi sutvėrimai.
Pagal HutchiMOfrui.

(Tęsa.)
ir didžžuvių butų kokia nors giminysta, bet 
jiarodo vien, kad vienokios gyvenimo sanly- 
gos ir ne giminingus sutvėrimus padaro iš 
dalies ^našiais; matote ir dabar, kad jūrėse 
gyvenanti didžžuviai ir delfinai, nors nėra 
žuvimis ir terp jų ir žuvių nėra nė jokios gi- i 
minystos, bet jianašus į žuvis teiposgi gyve- 

Į nančias vandenyse.
1895 m. vokiškas mokslinčius Dahmes. 

tirinėdamas lejaso sluogsnins pietinės Vo-1 
l kieti jos, užtiko juose terp kitų ir liekanas: 
Į plesiosaurų. Tie vienok ne turėjo ilgo kaklo 
ir uodegę turėjo ilgesnę,"galvę didelę. Ken- 
singtono muzejuje yra tos veislės plesiosauro 
galva turinti 6 pėdas ilgio, o užĮ>akalinė pa- 

[sūrimo plėvė beveik 7 pėdų ilga. Dantys 
žandų galuose neišpasakyto didumo. Sluog- 

, sniuose kemeridiško molio randa plesiosaurų 
dantis turinčius pėdę ir daugiaus ilgio nuo 

i užbaigos iki pradžiai šaknies. Šitie su
tvėrimai prigulėjo prie draskančių. .

1831 m. Norvicho kreidi- 
niuose sluogsniutne rado dali 
apatinio žando išnykusio su
tvėrimo su dantimis koniško 
pavidalo, taigi panašiais į dan
tis Mestrichto mososauro. Pro
fesorius Oven pripažino tuos 
dantis už prigulinčiusgiminin
gam moBosaurui sutvėrimui, 

2 kuriam jis davė vardę Leiodon 
(iŠ grekiško: lėle# reiškia švel-

Dantys maposaurų.
nų, lygų ir odom—dantis). Viso skeleto 
Leiodono iki šiol nepasisekė atkasti, bet jis 
turėjo būt Įianašus į pirmiaus aprašytu moso- 
saur^.

Trumpakakliai plesiosaurai.

SI

Dantys Leiodono.
Paskutiniuose laikuose šiaurinėj Ameri

koj rado daug liekanų šito skyriaus sutvėri
mų. Iš to matyt, kad jūrėse Amerikos krei
dinio perijodo jų buvo ne mažai, galima sa
kyti, kad tuose laikuose jie viešpatavo jūrėse, 
kadangi ju didumas, tvirtumas ir daugumas 
parodo, kad kitiems tų laikų sutvėrimams 
sunki buvo kova su šitais jūrių žalčiais. 
Kaip koki iš jų turėjo po 75 ir daugiaus pė
dų ilgio; mažiausi gi turėjo 10—12 pėdų. 
Daug labai jų kūnų liekanų randa kreidinė
se eilėse Uolinių kalnų, Amerikoj. Viena 
kartę mokslinčius Marsh vienoje šviežiai 
vandens išgraužtoj pakalnėj vienoj vietoj 
rado net septynis skeletus šito skyriaus su- • 
tvėrimų. Tas jau aiškiai rodo, kokia daugy
bė jų turėjo bnti jūrėse kreidinio perijodo, 
kuriame pradėjo kilti dabartiniai Uoliniai 
kalnai. Yale kolegijos muzejuje yra net 
1400 kūnų šito skyriaus sutvėrimų surastų 
vien ant plotų Suvienytų Viešpatyščių šiauri
nės Amerikos. Pagal profesorių Cope’ę iš 
Pennsylvanijos universiteto, kurisai specija- 
liškai užsiėmėįtinuėjimais šito skyriaus su
tvėrimų, štetuose: New Jersey, Alabama. 
Kaunas, Siaurinės Karolinos, Mississippi ir 
Nebraskoj rado ne mažiaus kaip 51 atmainę 
šito skyriaus jūrių sutvėrimų seniai nuo že
mės paviršiaus išnykusių. Visos ameriko-

Vandeniniai panaszus i žalczius slan
kiojanti arba reptilijos.

Žinote gal, kad tūli gyvuoliai gyvenanti 
ant sausžemio, turi sau panašius gyvenančius 
jūrėse. Visi žinote, kad yra vandeniniai va
balai, vandeniniai skorpijonai, vandeninės 
žiurkės, vandeniniai liūtai, morsai, yra ir 
daug kitokių vandeninių sutvėrimų, net ir 
sausžemių augmenys turi jianašias 
formas augančias jūrėse. Tai ko
dėl negal būt ir jūrių reptilijos, žalčiai^ 
Ne kalbėsime čia apie kasdieninių laikraščių 
garsinamas vasaros laike žinias, buk plau
kianti laivai patiko kur neišįiasakyto didu
mo jūrių žaltį; bet pakalbėsime ne apie šios 
dienos, tik apie seniai praėjusiii laikų jūrių 
sutvėrimus panašius į žalčius. Paliksime ju- 
rinįkų jiasakojimus apie jų patiktus kur šios 
dienos jūrių žalčius, l>et peržiūrėsime anuos niškos atmainos turi labai ilgę kūnų, ypač 
senų gadynių.kada ant žemės viešpatavo rep
tilijos. sutvėrimus gyvenusius jūrėse, iš sa
vo kūno Įiavidalo panašius į žalčius.

Šios dienos mokslinčiai tiki, kad žalčiai 
yra fversikeitusiais iš driežų, kurie, kaip j>a- 
prastai yra—turi keturias kojas; bet tūlos 
senų gadynių atmainos driežų turi labai ma-j aštrių dantų, 
žas kojas, todėl tos atmainos galėjo geriaus Jie teip kaip ir žalčiai ir kitokios kirmė- 
slinkti ant žemės ne pasinaudojant iš silp- lės galėjo ryti mažesnius sutvėrimus čielais, 

kojų, bet besiremda- be kramtymo, teip kaip ir žalčiai, kurie be 
mos tiesiog ant šono ar papilvės, taigi teip- kramtymo praryja net maisto šmotų storesnį 
jau kaip slenka žalčiai. Tokiu budu matyt, už jų kūnų. Abidvi dalys jų aįvatinio žando 
kad laikui bėgant, iš turinčių keturias kojas jungėsi beveik ties viduriu, ir per tai galėjo 
driežų, atsirado visai bekoji jų atmaina, sil- plačiaus išsiskėsti. Šitos grupos sutvėrimus 
|Hios, nenaudingos gyvuoliui kojos visai su- prof. Cope praminė vardu Pythononiori^hia. 
nyko; paskui per atsakančiai parinktas po-1 * Kądangi liekanas to skyriaus sutvėrimų 
ras jų Įiagimdytų vaikų kūnas darėsi vis ii- gyvenusių jūrėse randa dabar toli nuo jūrių, 
gesnis ir ilgesnis ir tokiu budu ant galo nuo ięajp antai Kansase. nuo kurio iki jūrių yra 
driežų išsivystė žalčiai ir kitokios kirmėlės, daugiaus negu tūkstantis angliškų mylių.

Žemės gilumose, eilėse seniai praėjusių tai ne vienas iš skaitytojų gali paklausti, ko 
gadynių randa ne mažai skelėtų vandeninių, kiu budu tiė jūrių sutvėrimai pateko teip 
taigi gyvenusių jūrėse reptilijų, kurios vaik- toli į sausžemio vidurius, teip toli nuo jūrių? 
ščiojo ne su pagelba kojų, bet slinko vien su Šitie sutvėrimai gyveno laikuose darymosi 
pagelba ilgos uodegos ir ilgo kūno visaip jį Į kreidinių žemės žievies sluogsnių. Liekanos 
raitydamos. Kojos ne išnyko dar su visu, i randamos tuose kraštuose, kur randa lieka- 
l>et |>ersikeitė į pasiirimo plėvės, kaip tai yra nas anų išnykusių jūrių žalčių, priguli dau- 
į>as žuvis. Kadangi tų sutvėrimų kūnas yra giausiai reptilijoms arba slankiojantieins su- 
laibas ir ilgas, panašus į kunę žalčių, tai juos tvėrimams ir žuvims. Iki šiol vien Kansase 
ir praminė senų gadynių jūrių žalčiais. Lie- surado liekanas 37 veislių reptilijų; jie pri- 
kanas tų išnykusių juriiį žalčių randa Euro- guli prie šešių giminių.iš kurių mažiausi turi 
poj ir Amerikoj. 10 pėdų ilgio, ilgiausi gi 80 Į>ėdų. Sutvėri-

Pirmę syk skeletę tų žingeidžių jūrių mai vienos tų reptilijų arba slankiojančių 
žalčių iškasė 1770m. aplinkinėse miesto Mest- veislės prigulėjo prie gyvenančių ant sausže- 
richt, Holandijoj. Maaso klonyj, viršutinėse mio, šešios veislės buvo lakiojančios, taigi 
eilėse kreidinės formacijos. Skeletas tas yra turinčios sparnus ir galinčios lakioti kaip 
dabar Paryžiuje, muzejuje Jardin dės Plan-' paukščiai ant oro, 30 gi likusių veislių pri- 
tęs. Praminė jį vardu Mosotaurm Hoff- gulėjo prie gyvenusių jūrėse. Kada tiesu-

uodegą: galva jų buvo dideli, sulyginant su 
kūno storumų.lyg priplota, koniško pavida
lo; pasiirimo plėvių turėjo dvi poras, jos pa
našios buvo į didžžuvių plėves; akis turėjo 
išverstas. Teip kaip žalčiai šiądien gyvuo
janti, jie turėjo po keturias eiles didelių ir

driežų išsivystė žalčiai ir kitokios kirmėlės.

marini.

Įj Peterburge dabar susitvėrė 
nauja draugystė-turinti už mierį 
pakelti ukiavimo budę Maskoli
joj, o tame ir Lietuvoj. Minėta 
draugystė susidės isz profesorių 
ir lektorių (skaitytųjų) ir rengs 
specijaliszkus kursus visokių 
žemdarbystėa dalių ir galvijų 
auginimo kursus. Sziuom tarpu 
draugystė susitvėrė dar tik Pe
terburge, bet ji žada parengti da
lis visokiuose Maskolijoe krasz- 
tuose. Tokiu budu ji atliks tokię 
jau užduotę, kaip Finlandijoe ke 
liaujanti žemdarbystės mokinto
jai — taigi platįs terp visokių 
Maskolijoe krasztų gyventojų 
žemderbystės mokslę.

apginėjus kalbant, kad jeigu ku
nįgai mažai kuom prisideda prie 
užganėdinimo svietiszkų lietu
vių rei&alų, tai kodėl ne ku
nįgai aprupinimę tų reikalų ne 
paima į savo rankas? Galima būt 
isztikro ant tos dirvos kę nors 
nuveikti, jeigu tik kunįgai įsi- 
reižę ne stabdytų ne kunįgų 
darbo. Ant stabdymo tokių darbų 
kunįgai pasinaudoja isz kiekvie 
noe progos, ant to į savo tarnę 
paverczia spaviednyczię, p«- 
mokslinyczię ir visę bažnyczię. 
Sztai vienas kunįgas ne norėjo 
duoti ženklo ant atlikimo velyki
nės vienam lietuviui tik užtai, 
kad tas paaukavo 1 dol. ant su- 
szelpimo pavargusio raaztinįko. 
Dabar antai Chicagoj Simano

Yorko ir zpielinkinių mieitų, jog 2W die 
ną szio mėnesio (Oclobcr), nedėlioję, 
Brooklyno vyskupas szventys mus nau
ją bažnyczią ant kampo Roebling ir So. 
4-toe ulyozių. miesto Brooklyno dalyje, 
vadinamoje Williamsburgh Draugy
stes isz apielinkės szirdingai uipraszome 
pribūti. Isz Nev Yorko važiuojant rei
kia imti ferus ant Brosdvay arba Grand 
ulyczių. Brooklyne, o per tiltą važiuo
jant geriausia paimli Flushing arba Gra
bam st. karą. Nauja bainyczia kasz- 
tuoja per 40.000 dol., skolos yra suvirsi 
20 000 dol. Kas norėtų ką paaukauti, 
būtumėm labai dėkingi. įeiga į l<ažny- 
czią norintiems matyt paazventioimo 
ceremonijas tl; reserved seats pirmuose 
4 suoluose po 82

Klebonas kn. A. M. Milukas ir
Komitetas.

— “Lietuvos” 20 numerį 1807 metų 
jau gavome. Acziu tiems, kurie mums 
jį parūpino.

Galva Moeosaurus Hoffmanni.
Žandai jo turi netoli 5 pėdas ilgio; juo

se yra daugybė dantų. Nugarkaulis ras
to Mestrichte mososauro susidėjo iš 132 sąna
rių, iš kurių 97 tvėrė uodegę. Ilgis gi viso 
skeleto siekia 24 pėdas, galva užima šeštę da
lį viso kūno. Uodega turėjo tik 10 pėdų, 
tuom tarpu pas krokodilius ji ilgesni už visę 
likusių kūno dalį. Iš viso kūno pavidalo, iš 
pasiirimo plėvių matyt, kad tie sutvėrimai 
buvo brūzgus, vandenyj galėjo plaukti kad 
ir prieš smarkiausių tekėjimų. Dantys žan
duose buvo koniškos formos pąnašus į cuk
raus galvų, tik neznaimiai užriesti, iš kurių 
didžiausias turėjo 3 colius ilgio.

tvėrimai gyveno ant žemės, jūrių rubėžiai 
siekė toliaus negu dabandabartinė upės Han
sas slėnis buvo jūrių užlieta, jos siekė iki 
fortui Riley, rubėžiai jų nuo čia pasisuko į 
rytus, ėjo per Minnesotę Kanadę ažero 
Suįierior krantų link. Ažeras tasai buvo 
daug didesnis negu dabar. į vakarus jis trau
kėsi labai toli, gal būt, kad jis siekė net iki 
Pacifikui arba Didžiamjam oceanui.

Kiti slankiojanti arba reptilijos gyvenu
sios jūrėse kreidinio perijodo turėjo kūnų 
teiposgi ilgę bet su storesniu negu pirmuti
niai liemeniu. Profesorius Cope jiems davė 
vardę ElaJtmonauras. Prie tos grupos priguli 
veislės Cimolimauru*, Polycotylus, Polypty- 
chodon ir kiti stovinti su jais artymoj gimi- 
nystoj. Jie išnašus į plesiosaurus, bet turi 
ypatybes parodančias.kad jie negali būt prie 
plesioaaurų priskaityti. Liekanas jų randa 
tuose jau sluogsniuose kę ir mosoaaurų. La
bai didelius dantis Polyptychodonų randa 
sluogsniuose žaliosios pieskos Anglijoj.

(Toliaus bus.)



Naujausios knjejos, 
gaunamos "LIETUVOS” redakcijoje. 

Isz ko kyla melai ir visokios skriaudos 
žmonijoje. Paraszė k n. Dembskis. Szt 
knįga paduoda svarbiausias isztraukas 
isz szventos Biblijos, kuriąs perskaitę 
suprasit, kas yra Biblija ir kode! kuni
gai draudžia ją žmonėms skaityt. 75c. 

Dailydė arba patarmės stalioriama, su
rinktos isz naujausių knįgų, su (20 pa
veikslų. Yra tai rankvedis dailydėms 
mokinantiems ir mokantiems stalio- 
riszką darbą......................................4Oc.

Obrusiteliai. Paveikslėliai isz maskolių 
gyvenimo Lietuvoje; paraszyta Dėdės 
Atanazo. Yra tai apraszymas rusifika
cijos darbų maskoliszkų czinovnikų 
Lietuvoje ir plėgų. kokias musų bro
liai nuo jų tur nukęsti............. 2Oc.

Isz kur akmenys ant musų laukų atsira
do ! Oeologiszkas Lietuvos isztyrinėji- 
mas, naudinga mokaiiszkaknįgelė lOe 

Naudingi skaitymai,, daugiausiai isz pri
gimties mokslo; pagal Brzezinskįpara- 
szė N. Skaitydamas tą knįgelę skaity
tojas 'lengvai susipažinsiu įvairiais 
gyvūnais, augalais ir naugėms, su jų 
ypatybėms ir nauda dėl žmonių. 25e. 

Saulės ir mėnesio užtemimai. Pagal M
Bnezinskį paraszė N. Lengvioj for
moj apraszyta ežia apie saulę, mėnesį 
ir žemę bei apie burtus tamsių žmonių, 
nesuprantanezių priežasezių visokių 
gamtoj apsireiszkimų........................15c.

Kapai Didžių Kunigaikszczių ir Karalių 
Vilniuje. Pagal A. Kirkorą paraszė N. 
Yra tai istoriszkas iszsznipinėjimas a- 
pie Vilniaus praeitį pagal paminklus, 
užsilikusius ant grabvieczių D. L. Ku
nigaikszczių ir karalių................. lOc.

Lietuviai po maskolių jungu. Paraszė 
Dr. Pieszinys apie priespaudas ir per
sekiojimus lietuvių isz szalies masko- 
1 iszkos valdžios...............................lOc.

Pirmutinė paszalpa urnai susirgus, tei- 
pygi gėralai alkoholiniai ir taboka, pa
gal O. Buividą paraszė N. Naudinga 
žmonėms knįgelė.............................lOc.

Visztos ir jųauginimas, paraszė K. Nau
dingos ūkininkėms rodos........... lOc.

Gyvenimas Jėzaus Kristaus, pagal nau
jausius isztyrinėjimus suraszyta. 15c. 

Graži vaikų knįgelė. Telpa ežia 25 gra
žios pasakėlės dėl Lietuvos vaikelių, 
suraszytoe pagal kn. K.Schmidtą lOc. 

Simukas ir Magdutė, vaizdelis isz Lietu
vos sodieczių, ypač z jaunymo, gyve
nimo; paraszė J-. S............. ............lOc.

Kanklės, lietuviszkos dainos 4 balsams 
(vyriszkiems) sutaikytos; parūpino 
D-ras V. Kudirka. II dalis....... 3Oc

Aukos ant Paryžiaus parodo*.
| W. Gerdžiunas. Pittsburg. Pa............... 50
' S. Skaczkauskas, Indianopolis, Ind.91.00 
A. Szei butas ................’’............... ”..,91,00
Brooklyno lietuviai................................99.34
J. Baleviczius, Piercefield, N Y... .25 
P. Masukaitis, NorthHadley, Mas*. .15

Ant Kankytiniu.
‘ 8. Skaczkauskas, Indianopolis, In J. .50
‘ A.Szeibutas....................”...............”... -50
i Ig. Matiliunas, Chicago........................... 50

P. Mazukaiti*, N. Hadley, Mass............. 10

FfBradchulis
Adwokata* ir Notary Public.

Į VVienintelis lietuvys advokatas, baigęs 
j mokslą jurisprudencijos czion Amerikoj, 
I Lake Forest universitete. Weda provas 
! kriminaiiszkas ir oiviliszkas. Atjieszko 
i užsenė justas provas, iszdirba visokius 
i dokumentas ir duoda rodą visokiuose 
į reikaluose. Lietuviai isz kitų miestų 
I gal rodą pasiekti per gromatas. Turin- 
| tiejie reikalą tesiszaukia tuoj aus.
3250 S. Halsted st., Chicago, III 

Telephone Yards 772.

P. K. REICHAS,
Perkėlė savo satora po nr.

880 33* st.
į naują sztorąsupirkau visą 

>naują tavorą: laikrodžiu, 
laikrodeeiu. lenolugeliu, 

I žiedu, špilkų, britvu, re- 
I volveriu ir tt1 Mano yra 
' viens isz didžiauoiu lietu
viuku to gatuničo sztorų 

Chicago. Dėlto asz gali u p*r- 
duot wiska pig kaip kiti 

3®^ Ant užpraszymo siuncziu į 
| visas Amerikos szalis C. O. D. per ex- 
presą. Visas tavorus gvarantuoja. Or
derius greitai iszpildau.

P K. BBVCHA8*
380 33rd s*., CHICAGO.

Z. Damblewski8.
Union City, Conn. 
lūžių, czeverykų.ciga- 
ražanezių. szkaplierių, 
ųir visokių gražių po-

pierų gromatoms. Kiekvienas gali ap-

1!> Bridge st., 
Laiko sztorą dra 

rų. tabako, knįgų.

sisteliuoti pas manę ką tik nori per paei
ta. (0—1)

M. Goodmon Real Estate,
Room 115 D^artorn ,
(Telefonas Malu «M5) CHICAGO, ILL.

Perka, parduoda ir iszmaino lotus, na
mus ir visokes propertee Chicagoje. Jei
gu nori pirkti, parduoti ar iszmainyti sa
vo propertes, atsiszauk pas mane. Šzne- 
ku lietu viszkai.

Angliszkai-lietuviszkas žodynėlis, sutai
sytas kn. P. Saurusaiczio; turi apie 350 
žodžių; angliszki žodžiai iszguldinėti 

lietuviszkai........................................5Oc.

DYKAI!
Del ligoniu reikalaujant pagelbo*

Geriausia proga pirbt gera laikrodėly
.. pas..PaursCo-OperatmffatchCo

3148 State St., CHCIAGO,I11.
Mes įiarduodame lietuviams (langiaus laikro

dėlių kaip wisos kitos kompanijos sudėjus sykiu. 
Jei nori gauti pigiai genį laikrodėlį, lenciugelį, 
kompasą, szliubinius žiedus, bicyklį, siuvamą ma- 
sziną ir tt. ateik arba raszyk pas mus, o viską gau
si.

Atsiųsk ant sutaisymo savo laikrodėlį, o mes 
pataisysime gerai ir pigiau kaip kiti.

PAUL’S C0-0PERAT1VE WATCH CO.
įsteigt* 1877 m,

3148 StateSt., ....... ..........
Dėl geresnės informacijos raszyk įzas mus:

CHICAUO, 1LL. g

W. DYNIEWICZ & CO„
805 MILVVAUKEE AVENUE, 
Pumiędiy We»t Dt.Uton I Claaver allczml. 

CHICAGO, ILLS.
KANTOR PIENIĘŽNY, REALNY I ASEKURACYJNY t® 

Vyteliu plenl^diy do Knropy, 8pned*A 
Reelnold, Karty Podrožue, Okr%tow« 1 -į. 
Ko>ejowo do I ■ Knrr.py, Wynbianle P«- 
pler6w Lefatny.b, 6ci*g«nie 8< bed, Ase-

yru ir Waiku Drapanos
Moterų Jakes, Pliuszines Keipos.

Puikiausi, geriausi ir pigiausi toworai negu kur kitur; iszparda^imai

Stibatoj, Nedėlios ryta ir Pai^edelyj
DYKAI graži Fedora arba Derby 

Skrybėlė, juoda arba ruda, naujausios 
rudens mados DYKAI su kiekvienu vy
ru siutu arba overkotu, arba su vaiku 
ilgos m i e ros drapana

Del parankuino musu kostumeriu, 
musu drajiaiiu ir vyru parėdai u depart- 
mentaa atidarytas yra nedeliomis iki 
pietų.

dykai:
Su kiekvienu vaiku siutu: guminiai 
Czebatai, Boles, Armonikos Ir kiti gra- 
jaus daiktai

WAIKU RUDENINIAI SIUTAI, dvie
ju szmotu ve»tee formo*. dailaus korto 
ar kaszmero, naujausios mulos darbo ir 
drueziai padaryti, gali
Išsirinkti subatoj koki^T ■ I
tik nori už..........................

Waiku OverkotaL
Nuo 14—19 metu, vilnones Washington 
bobrines materijos, juodi ir rudi, farme- 
riszko audimo, szilkinib aksomo kalnie- 
riai, dirbti pagal nau'4ik j| "9 
jausta mada, verti > BV
96.75, szia subata į

SKRYBĖLĖ DYKAI

thibet puszu, su dubelluota nugara, 28 
coliu ilgio ir 136 coliu a _
ploczio. preke 912 00, U" J JĮ g" 
parduosime szitą su-g^ v
bala už............................... ▼ ■ ■ ■ V

Moterų Dress Skirt*
MOTERŲ DRE88 8KIRTS - padarv- 
to* isz vilnuoto kamleto, Bžneszancuo 
aut szilko, dirbto* pagal naujausia ma- 
da.palimuoto* su geruma.
perkalinu.akaomu pa-U* O (į {J 
juosto*, verto* M00.Q

Dr. Leonard Landės,
Lietuwi#zlca« Daktaras.

134 E. 24 UL, New York.
Garsinga* gydytojas vyriukų ir mo- 

teriazkų ligų. Mokinosi universiteto 
Nev Yorke; praktikavo ligonbuesiuose: 
Wiedniuje, Berlyne, karalitzkoje mo
kykloje Londone, buvę pardėtiniu moks
lo Lebanon, Ballevue, Port Graduale 
Hospital College ir l.L

Baltriikor^i!!

Teini kitę.
Knįgos darbas apie buvusią kn. Krav

czuno provą su “Lietuvos” iszleistuve 
jau prasidėjo ir su keliais mėnesiais ji 
bus gatava. Knįgoje pat lipe Chicago* 
lietuvių istorija, lietuviszkos parapijos i 
istorija ir kn. Kravczuno prowa, kuri 
tesėsi per 5 dienas, nuo 10 iki 14 Balan
džio 1899 m. Apraszyme provos patilps ' 
ir kelios fotografijos: kn. Kravczuno, 
“Lietuvos” iszleistojo ir redaktoriaus ir 
abiejų pusių advokatų. Knįga bus di- j 
dėlė ir interesuojanti kiekvieną lietuvį- į 
Prekė jos bus 92.00. Kas pirm jos iszėji- 
mo prisius pinigus, gaus ją už pusę pre- Į 
kės. Dėltogi norinti gauti pigiai minėtą ; 
knįgą teiksis tuoj aus prisiųsti 91-00, o 
kaip tik knįga bus gatava, pasiųsime 
ją kiekvienam užsimokėjusiam.

A. Ol>wew8kiN, 
Sub-Kta. 130. OhieaiJO, III. :

Pajieszkojimai.
Pajieszkau savo tėvo Adolfo Marau- 

skio, isz Kauno gb., Raseinių pav ,Kve-1 
dainių kaimo; praėjusioj žiemoj jis bu- j 
vo Chicagoj. Kas apie jį žinotų, arba jis į 
pats, teiksis priduot man savo adresą.

Pr. Marauskis,
31 W. 14 Place, Chicago, III.

Pajieszkau savo brolio A. Skaczkau- 
ako, kurs pirma gyveno St. Charles, III., 
o dabar nežinia kur. Jis pats, ar kas kits, i 
teduoda žinią ant antraszo:

8. Skaczkauskas, 702 Uolines avė. I 
Houghville, Indianopolis, Ind. į

Pajiėszkau savo draugų: Kazimiero 
Gaidilionio, Tadeuszio Žetkevicziaus ir 
Laurino Wilko, visi trys Kauno gub. 
Panevėžio pav., Krinczino .miestelio. I 
Jie pats, ar kas kstas, teiksis duot žinią . 
ant adreso: F. Mizger, 
118 Boven st., So. Boston, Mass.

Pajieszkau savo brolio Adomo Masi- 
lionio, Suvalkų gub., Seinų pav.. 
Szventažerio kaimo. Jis patsai, (ar kas 
kits, teiksis duot žinią ant adreso:

8. Masilionis, 
Wilburton, Ind. Ter.

Pajieszkau Prakaėdo* Navickaitės, 
Kauno gub., Raseinių pav., Pakalnisz- 
kių kaimo. Ji pati, ar kas kitas, teiksis 
priduot man žinią ant adreso:

Jonas Gužauskis,
805 E. Water st., Mahanoy City, Pa.

Pajieszkau savo brolio Antano Mazi
liausko ir pusbrolio Silvestro M usneckio, 
abu Kauno gub., Raseinių pav., Pakal- 
niszklų kaimo. Jie patys, ar kas kttas, 
teiksis duot žinią ant adreso:

John Mazilevski,
259 S. 20th st., 8o. Omaha, Neb.

Pkjieszkau Andriaus 8zirvio, kurs tu
ri prova už savo mirusį brolį. Prova 
yra ant jo naudos. Tegul atsiszauki, o 
galės kiek laimėti.

Jos. Žymonczius,
57 W. 15th st., Chicago, III.

Pajieszkau savo draugų; Baltraus, Jo
no ir Andriaus Ramanauskų, visi trys 
Suvalkų gub., Wladislavawo paw., 
Murinų kaimo. Jie patys, ar kas kitas, 
teiksis duot žinią ant adreso:

Wm . Ge rdži un a s,
35 IBth st.. Pittsburg, Pa.

Mikas Petralis meldžia savo szvoge- 
rio ir sesers Petroniukės Kvaraciejų, 
kurie buvo ligonbutyje Brockton, Mass . 
kad priduotų savo adresą.

Mike Petralis.
Box 53, Piercefield, N. Y.

Kas norite trumpam laikia sveikatos 
nuo visokių ligų, didelių ar mžų, mel
džiame atsiszaukti į musų kompaniją 
Garsingų Karaliaucziaus D-rų rodų ir 
iiekarstvų, kur randasi daugybė D-rų 
isz Europos ir Amerikos ant darymo ro
dų. Siuncziame gydyklas pagal geriau
sius Receptus į visus krasztus, kas tikt 
pareikalauja. Nereikia turėt gėdos pasi
klausti rodos apie slepema ligas. Mes j 
siuncziame sziais minėtas garsingas gy
duoles Dykai: nuo skaukėjimas galvos, 
gumbo, drugio, skaudėjimo dantų, o 
skaudėjimas į 3 minutas nustoja ant vi
sados. Tik meldžiam ant kožnų gyduo
lių prisiust už 20c. markių dėl prisiun- 
timo, o gausit per pacztą dykai. Szita 
proga tikt dėl lietuvių yra: Mes velyjam 
pasiskubinti dabar ir siuneziam dykai 
visiems dėl parai tikrinimo. Toji proga 
musų gykuolių suvis bus trumpa. Apie 
plaukų sudrutinimą galit pasiklaust ro
dos, o mes užganėdycim ir ant plikų gal
vų ataugysim naujus plaukus, vietoj 
iszpuolusių, jeigu nesenas ir isz pamili- 
jos ne yra plikas, be abejonės yra pagel- 
ba. Ne vilkinkit, bet raszykit. Adresas;

The J.M.Brundza & Co.,
Box 2361, N'ev York City

NUO MARKETO pas NESZIOTOJI.

itaubencziu metalinius luk 
sztus. kas daro laikrodėly 
labai twirtu. T arcAme-

Nedowanoj ame sziuos 
laikrodėlius bet paduoda-I

. Szie laikrodėliai 
anka iaikwi«kuoti

Padirbti iss dwieju

iidabo*. usmokek agentui

50c.U i s.”*, s H-’
syk koki laikrodėli nori

nes mei

rodo inkam*. Jei nori g r a 
zU $2.00 lenciūge

nežinoma ant Kaip ilgai > ušukslrae 
Laike saiu 30 dienu su kitkwisnu laikrodelit 

duosime gražia plnsaine skrynute.
CONSUMERS WATCH CO.
424P!Wain St.Dep B.,Buffalo,N.Y

PIRK TIKTAI
Kern’s Grynus Czeliszkas 

Ruginius Miltas.
Neimk fabrikuotu, netikru. Žiūrėk 

ant kiekvienos barielkos ir maistelio, 
kad butu musu gvarancija, kaip yra ant 
wirsz padėto paveikslėlio. Klausk savo 
groeerniko apie mus miltus

Chicagos fllija:
105—107 West Randolph Street.

Ant pareudawojluio.
Sztoras su gyvenamais ruimais, 3261 S. 
Halsted st., prie 33ios ui. Wisi ruimai 
ir sztoras naujai dekoruoti, sztore '‘pla
to glasses*'. Gera vieta lietuviui ant už
dėjimo kokio nors biznio. Auiszaukite 
po No. 3259 S. Halsted st.

PrekG pinįgų.
Ruskas rublis po.................... 52fc
Prūsiškos markės po...........24jc

Prie kiekwieno piūįgu siuntinio 
reikia pridėti 30c ant paeito kasz- 
tų.

visų slaptų ir paprastų ligų, kaipo tai: 
plauczių, kepenų, skaudėjimą vidurių, 
galvo*, nepomietį, apalpimą, skaudulius, 
žaizdas, tynimą. motoriukas ligas ir ne
vaisingumą. Gydymui nerviazkų ligų 
reikia naudot elektnkiniaa prietaisas.

I.iAtue 4>ytiaxku Daliu 
iszgydysiu į kėlės dienas, teipogi li

ga* pilvo, uždegimą žarnų, iudžiuvi- 
mą pieno, skaudėjimą lupų, noaies, a- 
kių, ausų, nustojimą pajiegų ir tt. Isz- 
gydymą užtikrinu kiekviename atsitiki
me. Chroniszkas ligas gydau pasekmin
gai, ir slepemas ligų užlaikau slaptybė
je.

Dr. Leonard Landės,
134 E.24th St.,Cor.lx-xiiigton Av.

Ortlso vslando.ij;*:,;^.^ 
NeJrllomU: ano t iki 10*4 vai.ryto, nao t Iki 4 ral.

per GroniRtae Dytani 
Užprassydami gydyklas prisiuskite 91.00 

ty.Jeigu sergi, tai paraižyk kiek turi 
metų, kiek sveri ir apraazyk sawo ligą, o 
asz prisiusiu gydyklas kuriomis iszaigy-

Rasite szaltp alų, seniausea ariel
ka-, ♦ynp net iwt Europoa, o 

cigarus net isi Turkijos.
: Atsilankykite po nr.

11 N. River Side St.,
Waterbary, Conn.

I C. A. BuchbiDder,
I Vokisikai-Amerikoniszkas Aptiekoriua, 
(14 Grand StM Brooklyn, N.Y.

Dirba geriausias nuo kosulio gydyklas I 
“Wild Cherry A Tolu" vadinamas ir I 

i "Reumatic Mixtur>' No 79000." ant gy- ; 
I dymo reumatizmo lionkėlės po 25c. 50c į 
I ir 91.00. Prisinnrzia paeitu. (29-12) j

I ŽŠ-). in ET KOPA.
Prie trumpo laiko darbo ant laivo; 

■ kiekviena norinti už 95.00 parkeliaudami ' 
į Lietuva. Laivai iszplaukia utarnykais | 
ir subatoms Agentas:

Henry .) .JjvoIm, 
38 Canal st., New York, N. Y.

(15-12)

Geo. M. Glaser, M. D.
Medicinos Ižuktarus.

Gydo visokes ligas, turi geriausę prakti 
ką ligose moterių, vaikų ir enro- 

nlszkose ligose.
807 32nd st,, Chicago.

OFISO WALANDO8:
Iki 9 ryto, nuo 12—2 po pietų ir po 6 vak 

Tkijclonas Y akus 885.

Teipogi priima ligonius ofise po nr.
2878 Archer Av., kerta“ Bontield 

nuo 10—11 ryto.
Tklefomas Canal 329.

Wienatini* YVaterburio

LietQwiszkas Kotelis V. Koralo,
7 Wa*hington St, New York, N. Y’

Kurie važiuojat į ir isz Amerikos, 
kreipkitės prie manęs su agentiszkais 
reikalais. Teipgi užlaikau nakvynes ir 
valgius pigiau kaip visam Nev Yorke. 
Parleidžiu į Eurojią už darbą ant laivo. 
Teip-gi galite gaut darbą isz mano otflso. 
Tėmykite ant mano Hotolio yra lietu- 
viszkas paraszas.

Su guodone, Vincą* Itoznka* 
(15-12)

NERVITA Su^TAiln* nutudyta wyn 
w B 1 ~ •tipruroA ir drąsumą.

Gvdo i ra po te nei Btabdo naktiniu
polucija ir litrą* iDtrauta* per
iMZziykūma nr DeatAKr^unio Szita iry- 

W dykla sudrutina Derwaa ir dangina 
*WL JmL kraujai priduoda wridui raudonuma 
V ir tutrrailna imofrui jaunyttia. 8ian-*

. acxln ui SOc bazeli, ui H M 
bateliu-* ir k w ra n tuo jame iuaųrydy- 

M(į arba pinigus suįrrviinti.
n«rvita MtdlcsfCo.,

Clinton & Jakson 8ta , Chicaffo.
tr Gaunama yra ir Aptiekoje Clark ir Van- 

Buren Sta., Chicago.

NAUDOKITĖS.
PUIKIAUSIOS ant svieto popieros dėl 

gromatų raszymo su puikiausioms 
k vietkoms,apskaitimais ir pavineziavo- 
nems parsiduoda po neiszpasakytai nu
žeminta preke. Kas prisius 35c. paczti- 
nems markėms gaus tuziną tų puikiau
sių ant visos pasaulės popierų su kon- 
vertais; kas prisius 91.00 gaus5 tuzinus. 
Kasztus prisluntimo mes apmokame.

Perkifpcjiiams-*Kenl*ii>» pedlioriams 
duodame didelį pelną. Ant pareikalavi
mo tszsluncziame-į visas dalis Amerikos.

Užsisteliuodami popieras ir prisiųs- 
dami ant jų pinįgus visada uždekite 
sz i tok į adresą

W. KUDARAUCKA8, & CO., 
Boi 234, Lawhence,Mam.

Lietuwiszkns Saliuiias. i
Užlaiko gerą alų, seniauses ir czystas a- I 
rielkas ir k vepenezius cigarus. Geriause
užeiga dėl szviežmi at važe wusių į Wa-1 
terbury. Yra tai vienatinisezyseziau į 
sės ir telsingiauses lietuviszkas saliu ; 
nas mieste Vl'aterbury.

J. F. DANI8EWICZIV8, ; 
834) It^nk, kampas S Leonard st. i 

Waterbury, Conn. ‘
Duodu žinią, kad nuo 30 d. szio mėne

sio perkeliu savo saliuną po nr. 839 Bank 
st., kertė S. Leomtrd st. Meldžiu visų 
atsilankyt į naują vietą.—J. F. Danise- 
viezius, Waterbury. Conn.

Dr. M. P. Kossakauskis,
3315 S. MORGAN UL.
Aptiekoje J. Leszczynskio, į 

kožna diena
nuo 10-tos iki 12-toe adynoe 

prieaz pietus.
CHICAGO* UL.

J. LESZCZYNSKIO
LenkiHzkat - Lietuwiszka

APTIEKA
3318 S. Morgan St., Chicago, III.

Turi gerlauses gydyklas nuo visokių 
llgų/uzlaiko visokes Europines žoleles, 
Bebro mėsa, ruskas gyvas dieles ir tt. 
Atsiszaukuslems per laiszkus ir apra- 
szantiems savo litras, duoda rodąs ir

LOTAI! LOTAI!
Ant 33czios ulyczio* pneszai duris lie- 

tuwiszkos bažnyczio*, lotai puikiausi 
ant viso Bridgeporto po 9675. Pigesnių 
lotų ir geresnės vietos negalite rasti ant 
viso Bridgeporto. Atsiszauk i te į “Lietu
vos” redakciją.

prisiunezia gydyklas per pacztą arba 
per expresą.

Aptiekoje visada randasi kelt dak
tarai, teipogi per telefoną gali pa
traukti daktaru kas tik koki nori.

Dr. M. P. Kossakauskas visada aptis* 
koje.

Tel. Yards 7O».

Czewerykai 
30skrynucziu moteriszku czc 
92.50 iki 93.00, padarytu is

Moterų Jakes.
Moterų .Jake*, padaryto* isz vilnones 
kersey irbobru materijo*,szilku apsiūto* 
atsakancziausios XV
nesziojimo sziame lai-fl^^v 
ke, dažu: juodo ir nie-^^

no. verto* 96.00, už vJF vv ■ vv

Motoru Jake*, padaryto* isz vilnones 
kersey ir bobrines materijos, kelioms ei
lėms szilku persiuvinetos,dailaus darbo, 
dažu juodo, melino irXV XV 
melswo. į,ą|,rasta yre-M* 
ke 97 58. subatoj P*r-^^

Moterų Hzilkinea Wei*tes,p*dar. :os 
isz dailios taftos ir pusszilkto, dirbto* pa
gal naujausia rudeni mada, au kwv duo
tu pryszakiu, yoke ir kvolduota nugara, 
visokio rudens 
visokios mieros, w "J Qw 
sada parai duoda w< IV Q

Mergriszcziti.Jake**. padaryto*: 
vilnones materijos, su gražiu laivininku 
kalnleriu. su skaiscziu ir szviešiu ker- 
sey [t&muszalu.
kaus darbo,nn -- ■■ Lį W
nuo 4—14me: ■ {Ą

kuros. su szmu
k u, smailais galais, ranku darbo ir
ant dvigubu padu, k a — aų

ra gvarantui : U* ■ C ‘ | 
nlAta p*ni-. | , Q įj

Wyru Siutai.
lunkus vilnonei Siutai,padaryti isz kor
to, kaszmero ir gelumbes vien Ir dviei-

pndarvti jAk ■■ ■■ XV

SKRYBĖLĖ DYKAI.

Wyru Siutai.
Naujausio* mados, puikiai padaryti isz 
Skotiazko korto, dailaus kaszmero ir vil
nonei Siutai,vi. n - >r^^ ■■ 
dvieiliai, paprasta Į 11
Ei'u."’“: f «OU

SKRYBĖLĖ I.YKA1

Wyru OverkoUi.
Tikrai vilnonei kersey irbobriniai,juodi 
ir rudi, dvigubo farmeriszko audimo, 
su szilkinio aksomo kalnieriu, siūti vi
sur szilkiniais siūlais, 
tikri žieminiai siutai, t V H 
verti ne mažiaus kaip^^ į J ■■ B 
910.00, subatoj už.... “ ■ vv vv

SKRYBĖLĖ DYKAI.

Motern keipos.
Moterll Keipoe, padaryto* isz dailaus 

iii • plušu . su gražiu skaiseziu U," 
tamsiu pamuszslu. pahmo<>t >s apimtie 
su 2 coliu ploczio thibet putzu, perdėm 
iszvadžiotos su medvilnių tzniurukais, 
20 coliu .s- ■ ir 
coliu pkKzio. jiaprasta^K
preke 98.00, parduo-^^My _ JĮg į 
damui..........................

Moterų KeiiMMt, padaryto* iszpuikios 
importuoto* pliusu nes materijos, iszva- 
džlotos su szilkiniais skaiscziais ir tam
siais szuiurukaia, palimuotos su dailiu

:rinucziu viriazku 92,50 Cordovan 
teliuko skuros czeweryku, su szniuru- 
kaia ir ant gurnu, 3-gubu ir į dubeltuotu 
padu. K . a v gg
gero darbo, su įvairiom U" I A įZ 
virszunem ir visokios Tl
mieros už....................................... ■ ■ ■ vZ

Moteriszkos Skrybėlės. 
40 tuzinu nauju pilku, juodu, mels 
ir raudonu Empire crovn skrybėlių, 
aksomo lankais apsiuvinėtu, papuos 
plunksnomis ir 
kais, regulariszka 
92.50, szia subata 
slm už.......................

HS$|,74
400 puikiu juodu aksominiu skrybėlių, 
naujausios mados darbo, su plunksnų

kiniais kaspinais, na-Jt Q 
prasta preke 96.50, o^fe
s u bato; tik....................W ■ ■ V

Puiki kolekcija isz 500 francuziszkos ma
dos skrybėlių, įvairiu-įvairiausiu dažu, 
]>*dailiniu su naujau 
siais ir brangeis O
puošta lais verta 98.
ai 910.00 už 1 ■V W

Waiku Siutai.
MAŽU VAIKU VE8TEE SIUTAI 
stwlesaus dažo ir dailaus darbo, su pa
margintais guzikaia, gero* materijos, 
vaikams riu<> 8iki8l * J
tu senumo, verti 93Aki. U" I Lį 
su ba toj už.....................................| g

KLEIN BROS
.795-805 S° Halsted St.

Coa Canalport Avė

i SS 4

W. SLOMINSKA,
679 Miltfaukee Avenue, CHICAGO^ 1LL. 

Mano Dirbtuu'e tapo 
Ap<Iowanota

DVIEMS NEDALIAIS 
ant Koeclnsxkoe Paro- 
<Io« ui rūpestinga, tei
singa ir artistLszką isz- 
dirnimą.

rnias

KARŪNŲ, SZARPŲ, 
KUKARDŲ, ROŽĖTŲ, 
BERLŲ, MARSZAL- 
KINIU LAZDŲ ir tt.

Turiu už garbę apreikszti guo- 
dotinlems Kunįgams ir guodotin. 
Draugystėms, kad asz dirbu vi
sus augszcziaus paminėtus daig
ius I‘igiaiiM“i, Tei-dngiausei 
Ir Gertau*ei, nes per 30 metų 
užalimdama iszdirbimais įgijau 
geriausę praktiką ir dėl to galiu 
viską padirbt pigiau ir geriau ne
gu kiti fabrikai.

Su guodone
W. 8LOMINSKA, «7D MILVVAUKEE AV„ CHICAGO, 1LL.

i

i

LAIMINGUOSE NAMUOSE VISADA YRA MUZIKA.
♦500 l>iimiA« ir ♦USO’VVnr-jzonai negali mus vtsszrti; da 
natl.u )h> g»li grajytl nor* kle»i«i.lu* turėdami. Home Sltiaic 
14ox urltn. abeiju wieta.c. preke Jo.tr biedniausiam prieinama. Su Juom 
kiekwienf*H galt grajytl gerai kad Ir >unkiaustn« šankiu*. Musika 
yra pritaisyta ant woieliu plienln»n>».ne popierinėms. »pilkek-m» niek* 
n-nupb*! l»xduoda garsius Ir aaldsiui tonus kai; w*rgonai. Grajyja 
• selmynlsikus himnus vairiu*, polka*, kadrilu* ir U. ir linksmina •*- 
nūs, MTgnncjius ir nubudusiu*. įsidainuoja naujauses «wie41stka* dai
nas Gertauae valku nuraminimui lota.wa Galima ant jo grajyti su 
wir»i l.nOO mellodlja. Yra tai dyvlnas inutrumenUs Gauname nuo pir 
kėlu tuksUncilas padekawnnlu, kurie tako, kad rado daugiau negu ti
kėjo*! Tat ne iabowa, bet leip pigi kaip taboaa Sirena 1® svaru.

Ht*aiids*r<l Mfiz. Co., <C Veaey 8t, N*w York. P.O Boi 2*3. Dept. *4

LIETU H1SZKA8 DAKTARAS,

LIBTUW1U DAKTARAS

838 W. 18th Street.
Nuo 8lo* iki ižtoa ryto.

Telefonas: Canal 7fc.
Telefonuot galim* isz kiekvieno* 

aptieko*.

MARJA DOWIATT
Kauno gub. Saaullu pavieto

K. A. BUTKEWICZIUS, 
581 Milwaukee Avė., Chicago, III.

OFFIBO WALmStU------------------ ------------- >"~T*i;?o"n;r Vest S81.
Kuo 9 iki 10 ryto, nuo 1 IkiSpopieto, < Galima pasmaukti !»z kiekvienos Aptl-ko«.

nuo 7 Iki 10 w ak»r« ?

Ar Kenti Silpnybe.’!
Jeigu leip, tai ra

szyk, o asz atsiusiu 
tau dykai užpeczety- 
toje gromatoje pamo
kinimą kaip iszsigy- 
dyti namieje ir apra- 
szysiu kokiu bud u asr 
tezsigydžiau nuo tokiu 
silpnybių. Mano pa
mokinimas tikrai isz-
gydys susilpnėjimą tawo lytiszku da 
ir sulaikys naktine poliucija. Rasi 
sziadien paa:

. Chas Johnson, 
Bos 516, Hammond. I

Ar Tawo peczius • 
reikalauja pataisyme?

Jeiga teip, tai pirk visus reikalingus prie 
peczisus daiktus pas

Ontlet Fnrniture S Stove Co,
3349 8. Morgan St.

o jie sutaisys tavo pecztu dykai. Teipet 
turime didelę daugybę visokiu pecz.ių 
už pigiausią prekę, p.gidu kaip fabrike.

HILLE*S FOTOGRAFAS?
3452 8. Halsted St.

Nuima puikias Fotografija*; ui tuxin| tikta

S2.00
Ant weseiliu ir kitokiu reikalu nuims • 

fljas kuopuĮkišusiai.

Tikt**! • O.OO. gratioje skrynute)*. Gavę SS.IM). prisiusime tau per expresą. A.tinai greilai 
jas iszpard uodą ir daro didelius pinigu*. Atsiusk ui 2c. marke, o gausi kalaltogus. vt&Ts*kte

EUMATYZM-
N EUR ALGI E 1 podoba* eboroby, 

wyr*bl»nr n& pod»uwie Scietj 
NIEMIECKIOH

HAW MEDYCZiyCH vny Dr-RICHTERA 

KOTWICZNY’
PAIN EXPELLER 
IK KA MIC LKPSKKGOI Pr*wdxt»y V 
.■s„KOTWICE'’»mnt
. WL.Micht*r*Co..«it *»-, *vY»
31 MEDALI ZLOTYCH1 innycb
15 fillL Wta*ne žtbrykl hė>*
25ot. ISOov. VraaJ* go 1 poitc.

)*i»wniej>l lekutt*.
Ud6w aptectnycb dsobovm

1 tnne snskomiu- o*oby 
S**CMg6ty u F A R 

torsACo-lVA
DBA RICHTKBA
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